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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véIeméĺyezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
Határozati j av asIat a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-teshiletnek az e|őteqesńés meg-
tárgyalásźú.

Az Emberi Erőforrás Bizottsáe iavasolia a Képviselő-testiiletnek az eIőteiesńés megtárqyaltsät.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

1. Rőder Sándor és felesége 2015. ápńlis 3O-én azza| a kéréssel keľęste meg az onkormányza-
tot, hogy a Budapest VIII. kerület Rákóczi út 1 1. sz .alatti épület falán dr. Lengyel Árpádnak em-
Iékj'źLb1lát szeretnének elhelyezni. (1. sz. melléklet)

Dr. Lengyel Áľpád (Pilismarót, 1886 - Budapest, I94O. szeptember 8.) orvos' mentőtiszt, az RMS
Carpathia hajóorvosa volt a Titani c tragédiájźnak idején.

Lengyel ĺ,paa 1886-ban született Pilismaľóton. Általános- és középiskolai tanulmányait Eszter-
gomban és Budapesten végezte, majd 1904-ben belépett a Budapesti onkéntes Mentőegyesület
(BoMĐ kötelékébe. 1909-ben diplomázott a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi
karán, gégészeti szakirányon. A ťratal orvos a Szent Rókus Kórhiázban kezđett dolgozni, emellett
tovább folytatta a goME-keretében a munkát, immár mentőtisztként . I9l2-ben jelentkezett a
Cunard Line társasághoz, ahol angolul jól beszélő magyar származásu orvost kerestek. Lengyel
doktort a Cunard Line a Carpathia neviĺ hajóľa osztotta be, az első útjuk Fiume_New York_Fiume
volt. Az odautat sikeľesen megtették, már visszafelé jártak, amikor befutott a Carpathiźlra a Titanic
vészjelzése. A tulélők mentésében kulcsszerep vtrtLengyel doktoľľa, mivel a hajón lévő három or-
vos közül egyedül neki volt mentőorvosi gyakorlata, mínt napi szinten dolgozó mentótiszt, ezért
orvosként ő fogadta elsőként a jeges vízbő| beemelt hajótcirötteket, 705 túlélőt vizsgá|t meg, és
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döntött további kęzelésükről - sérĺiléseik szerint. Noha szakmai és emberi hęlvtállásával kivívta
koľtársai tisztelętét _ ahajótragédiát kövętőęn Dr. Lengyel Á'pea többet ,,". ."állt tengerre. Kato-
naorvosként részt vett az első világháborúban, zászlősként vonult be. A háborut követően gégész-
ként és mentőorvosként, majd tanáľként folytatta munkáját. Az l920-as évektől a Budapest Székes-
főváros Kozlekedési Résménytársaság (Beszkárt) üzemorvosa, 1934-től magáĺľendelőt nýtott.
1933-tól a Budapest VIII. kerĹilet Rákóczi út 1 1. sz. alattiházban lakott és dolgozott egy első eme-
leti lakásban. 1940-ben,54 éves koľábanhuný el.

2008-ban Pilismaróton emléktáblát avattak fel a tiszteletére.

A Budapest VIII. kerületi emléktábla elhelyezést kezdeményezők I2O. e.-Ft + Afa összegű támo-
gatást kérrrck az tiĺkorrrlányzaLL(i a Llab|a elkészíttetésére és felhelyezéséľe.

f. Vass Norbęrt, a Cseh Tamás Progĺam könnyűzenei orökség alprogram koorđinátoľa 2015.
május 29-én azza|kerestę meg az onkormányzatot,hogy egy történelmi rocktúra létrehozásán dol-
goznak, melynek egyik állomása a Budapest VilI. kerület Golgota utca 3. sz. alatti egykori Fekete
Lyuk lenne. (2. sz. melléklet)

Az épület falán egy A4-es méretiĺ plexi táblát helyeznének ę| az a|ábbi feliľattal:
,,Fekeíe Lyuk
A Magłar KiráIyi Allamvasutak Gépglóra által l9l}-ben építĺetett Ganz-Mővag Művelődési Házat
]945 után a Vasas Szalrszervezetfelüglelte. 1989-tól megszĺint a szalrszervezeti támogatás, az üres,
lepusztult pincehelyiségben azonban elindult a rendszervdltás időszakának legfontosabb undergro-
und szórakozóhelye, a Fekete Lyuk. Jártak ide punkok, rockerek, alteľnatívok, grurtik. Volt is miéľt:
fellépett itt a teljes magyar undergound mezőny az AuľórótóI a VHK.ig, és akadt pár neves kiiĺföldi
vendég is. A Fekete Lyuk nagy korszaka I994-ig tartott, legendĺźja azonban máig él. ,'

Az emléktáb|a gyárLási és kihelyezési költségét az A7apítvánv vállalja.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIatźnő| és használatanak rendjé-
ről szóló 18l20I3' (I\ĺ, 24.) önkormányzati rendelet szabáIyozza a művészeti alkotások, vallási, kul-
turális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szerint Józsefuáros teljes koz-
ígazgatźsi területén köZteľület haszntiatihozzájáru|ést kell beszeľezni, ,,az 1991. évi XX. törvény
109. $-a a|apján miĺvészeti alkotásnak minősülő tćrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nęm mi-
nősülő vallási, kultuľális, történelmi szimbólum(ok), emléktábla(ák) elhelyezéséhez.,'

III. Döntés célja' pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testĺilet a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem
minősülő vallási' kultuľális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezéséhęz hozzájárúásáú
adja.

Javaslom, hogy a képviselő.testület Dr. Lengyel Á'paĺ emléktáblájának elhelyezéséhez a pénzllgyi
fędezetet 120 e Ft + Áfa összegben Egry Attila alpolgármesteľ kerete terhéľe biztosítsa, melyei a
Rakóczi út 11. sz. Tarsashaz kapjon meg.

A Cseh Tamás Pľogram keretében elhelyezendo tźlblapénnlgyi fedezętet nem igényel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

Magyarország helyi önkormányzataiőI szőIő 2011. évi CLXXXD(. t<irvény (Mötv.) 42. $ 8. pontja
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatő át aköztérr szobor, mrĺalkotás á||itása,

A Képvíselő-testÍilet döntése az Mötv.23' $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint a Józsefuarosi on-
kormáĺyzat tulajdonában lévő közerületek hasznáIatárőlés használatának renđjéről szóló l8lf013.
(Iv . 24.) <inkormáĺyzati rendelet 5. $ (2) bekezdés 23. pontján alapul.



Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

Ké ľe m az a|álbbi határ ozati j avaslat elfo gad ását.

FIatálľozatijavaslat

A Képviselő-testĺĺlet r'igy dönt, hogy

|. hozzájárulźsát ađja dr. Lengyel Á'paa emléktáblájának elhelyezéséhez aBuđapest VIII. kęrti-
let Rákóczi út 11. sz. alatti épület falán.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

2' hozzájźtrulását adja a Cseh Tamás Program keretében egy emléktábla elhelyezéséhęz a Buda-
pest VIII. kerület Golgota u. 3. sz. alatti épĹilet falán.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

3. a) az 1. pont szerinti, dr. Lengyel xpaa emléktábla elhelyezéséhezEgry Attila alpolgármester
keretéből |5f,4 e Ft fędezetet biztosít a Rákóczi út 11. szám alatti Tarsasházrészére egyszeri
vissza nem térítendő támogatás céljából.

b) az a) pontban foglaltak míatt az önkormányzat kiadás 1 1 1 07-01 -es cím működési cél és ál-
talános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteľi saját keľet - önként vállalt feladat - elői-
ńnyzatárőI 15f ,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím _ önként vállalt feladat - felhalmo-
zásicé|Ĺltámogatásoká|Iamhánartásonkívülreelőkáĺyzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. júníus 25.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a költségvetés következő móđosításakor
Vegye ťrgyelembe'

Felelős: polgármester
Hatáńdő: a kciltségvetésról szóló rendelet következő módosítása

A döntés.végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi tigyosztály,
Pénziĺgyi Ugyosztály

Budapest, 2015. június 1 1.

Sántha Péteľne
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺó|

rt
n|/ nl ĺ/ lldl{vu,Y ľ/|/|1/1lU,.

dr. Kovács ďabriella
aljegyzo

2015 lÚN 1 5'

űł,ł
E{ry Attila
aIpolgáľmesteľ



|ľlĺr.Ey l -n<íľr'ćny enlIĺíJĺtĺib}a. ĺĺ.].t.ĺtłis:'ĺľa

Í;zzal ĺr tĺszteJette1jes iiér.tíĺ;se1 ťor.du.Iuĺrk a, .liĺ:Ig;áľrlestęľ Ü.ĺ.ďioz',

}:og:;;ĺ a lĺu.cai:eĺ.:i jtĺálĺ.Úcaí' ut T]. s,ĺĺ'1''lli i.r].at ĺ,ĺ t;ĺ','.r'ĺ;ilł';ir;í.f ellj}éi<'t;í.biłÍt ŕ-\z"e-

ľctne ]ĺér'nĺ ):r-.. Lei,li;ye1 íľ:płíid ľĺ.iľ.;f éI.e ä i.,ti.z l:c j.í,ľĺ:tái-lłil 
"

"..'täur.u 
allyeii.ia- : Jnťĺ!rVĺíi)y vÍrdy 6r,ć'l:i-t

a' t,źIl| ĺ'i liió.ľet,e : 6Oci.n }í )fst.:itl
j]e.}. i:ľ:ĺ.:-.r, :

jjl:bę;ĺr a }iíizĺ}:ĺ',.n ĺĺ].t ĺ1s tlo1.i.;oz:ott đľ'. Lerrü5lg.i. Árpád'

/ It:;a6 - I94o / a Ca,r1la.t.i.er i:,ĺ'rj<íorĺro'se a'}<j. a l]1tłlrr.ic sü1J.yecieis:e]tor

ĺłeirtés.i és oÍ.vosj:.. ii:urr}ĺiĺ'jĺíva.]- ilíéľcieľlie."1.te a n e,;ő*z.. v5'J'ái:; e']'ĺľlil;eľ.óscít

/-w. ĺae tĹctt-Łą-Ł

.Iis i:.ĺcit'ľ " J,i oL.:f.i ił.; ji]..""cĺí

'i.- cl.i-é;:áľlĺlĺtĺ:.Łe ľ ijľ !

i. .Łáil].t:r f e1ava,Łiíĺ-;đ,t ĺ: ,9'<i1-gjl:ľ'niĺ:s.üer Űr ;e).eľli é1;óben 20]5 ĺlze i:teli:ber.. 8*íin

J)ľ.i,elr6.iy.eJ. ĺĺľ1:.'icl j;a).łíi.láneĺjĺ'/5-j.1ĺ ér;Í.oľ,juj-ĺ5j;iir ĺ.izeĺ'etriéľljĺ: rĺieł.;-i;ĺlrtal:ĺ"

Euciapest 2ÜT5 rłpľiJ"j-ĺ 3c

š
i,"i

Ě
$:

ľĺ:

il:
'#,

Đ.

#
fi

#
{ĺł
ýj
Đ
i.Í

ą1
n>

s
s
ffi
?4

iä
läi

ffi

$
ffi

ff
i:
r

;..

ĺi

ll'iszte.Lettel:
/'r/i} Ĺj !'. íi. ĺ ..., i

il l.rľ; i r.'.

'^-Ąl 
ČÄ..', . j .; .t.-,Ą:ĺ:.f i: .']:l.tt i'. ].;i..,'iłl-i''''.', i..,.''

it.iđer. ;ťiiĺd-or: éĺ=: ilőđer ĺiáncioĺ.ľré

T088" i:uciapeĺ.lt i']lÍi<őcz,ĺ ub ]T

a társa.ĺiláz ezzeI l.ĺregi;i natt ilóĐrlj,ĺ.ie



ĺ
*t

l
t

6aol,ą' o,u ,ĺEGYZoKoNYv'larX: c3,

Felvĺóve: 2015. febľuáľ 25. napján a Budapest VIII. keľ., Rákóczi út. l l.
éves megis m ételt közgytiléséľől, a ház |égó pincéj ében.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív aláíľásukkal igazolt tulajdolrostársak
A táľsasház megbízott kozos képviselete ľészéról: Kaľdos Lász

Kaľdos Lész|ő a közös képviselet ľészéľöl |7 őra 20 peľckoľ megnyitja a közgyiilést és
megállapítja, hogy a tulajdonosok 2 948|wooo tulajdoni hányad arányban képviseltetik magukat,
mely szeľint a megismételt közgyĹilés hatáľozatképcs.

A 2003' évi CXXXII' évi tv' 42. $ (l) bekezdése értelmében a közgytĺlés bar.mely hatáľozata ellen
báľmely tulajdonostáľs a hatáľozathozatalt kovető 60 napon belül bírósághoz foľdulhat.

1. sz. Napiľendĺ Ęont:
A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

l 120|5 (02. 25,) sz. Htltńrozat
A ktizgyűlés 2 948/1gggg tulajdoni hńnyad igen szavazat, ellcnszavarz^t és taľtózkodás néIkĺĺl -megszav^zzaaza|ábbitisztségviselőket: 

,, :\ 'l. .. . . . '' 
,.'

Lęvezetó eln<jk:
Jegyzőkönyvvezető:
JegyzŐkönyv hitelesítok:

Hefelle Konrád
Kardos Lćlsz\ő i

- ,.!Iszlal Agnes ,

Roder Sandoľ ' J-,ä*ľfi Y
;,

2il15 ÁPR 3Ü 26 * 12 5

Levezeto elnok ismerteti a napirendi pontokat.
1./ A tisztségviselok megválasztása (levezető elnök, Jegyzökĺinyv vezető, Jegyzőkĺinyv hitelesítők).
2,l 2014 éves elszámolás elfogadása és a közös képviselő ľészéľe az iigykezelő tevékenység

jóvahagyás megadása.
3'l 2015 éves köItségvetés megvitatása és elfogadása.
4'l Tulajdonosihozzćtjźlľulás kéľése, atársasház falan elhelyęzęndő Dľ. Lengyel Árpád orvos

emléktáblájahoz.
5.lKizgyťírésihozzttjárulás a,,Viľágos Józsefuaros'' és más táľsasházakkal kapcsolatos

kedvezmények igénybevételéhez.
6'/ Az ez évben elvégzendő javítási és felújítási munkak eldöntése:

A ktizgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A meghívóban szereplő napiľendi pontokat, a közös képviselet a Számvizsgáló bizottsággď
egyeztette.
A közgyiilésen az elhangzottakľó| batfuozati jegyzőkönyv készül, melyet a közgyűlés szintén
elfogadott.

2. sz. Napĺľendĺ pont
A meghívóval egyidejĹileg megküldött, a Számvizsgáló Bizottság és a könywizsgá|ő éital
ellenőľzött elszámolást a közcjs képviselö kiegészítette azza\, hogy ismertette a 2014 évben
e|végzett munkákat a tételes lista alapján. Ismerteti a hátľalékos tulajdonosok listájanak vćitozástú,
valamint név szeľint felsorolja, hogy kikkel szemben van végľehajtasi eljarás.
H. K.: sZvB részéröl beszámol aľľól, hogy o és Hegedűs Babett SZVB tag közremiĺködésével az
egész éves könyvelési anyagot tételesen ellenőrizte és abban kifogásolni valót nem tďált. Javasolja
az elszámolás elfogadasát. Ugyanakkoľ bejelenti, hogy Mészáros Józsefné SZVB tag, a vállalt
funkciójáľól lemond és megkér minden tulajdonos ľársat, ne zaklassák ház tigyekkel, sem telefonon
sem e-mail-ben.
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Önl<.: I'Iiányolia a ľczsic:sÖklĺi:lltrissc| |ta1lcsĺll'ttlos kitllul'aĺłist.

lŕ".I(.: A kilrlutatzĺs helyett cgy ĺlyilaĺkĺlz-łllot ĺrtltaĺrl ki nlillclellkillrl|ĺ, hĺlg.v- a20|Ą ćr,i lrtĺltségvctćs

lláľ a ľezsicsoklĺcnĺćs Íig,1.,t.icllrllclvć.tc.Iilr,t-ll lĺćsztilt' tlzćľt r,itlťls lrlclgĺakal.í{ĺis ľlcll] je'lcntkr:zilĺ. Az,

elszálrroló la1r biz.ollyít.1a, trogv egycs lĺĺizĹizullli díi.ia|<rlĺł| ttibLllct ĺ.iz.ctćs .ic|cłntkez-ctl, anlilről lrcIll'

lelret ľezsicso kkenl.ĺises k i rrruta tłl sl k ĺĺszítcln i.

V.Gy': Séľelmcstrelĺ taľtia, lrogy cgycs ĺula.iclclIlosolĺ lrallyirgsiiga llíatl a szĹikségcsnél késŐbb ilrdrrlt

a fűtés.
Tt'bb tul. tírľs: Javtislĺrt, Ilog,y a nenr lal(ŕts cél.iílľa lrasznált hclysĺigelĺ tttiiľl ir trtlĺlic1orrosok a többlet

Iraszrrál at rrri att to bb kĺiz-ös kö l tsć'gct l]tz-es scll eĺ<.

K.K.: H. K.: Az olrrrťllt ér,ekbclr ezt llráľ c[lys,|cľ kozgyĹilć.si hiltáľĺlzĺtl alapjtin ĺĺľvĺéllycsítettĹik, a

ttrlajdonos bepeľelt a bíľóság peclig negsenrlnisĺlette a hatíłľozatullkaĺ ós nlt:gítéltc a visszafizetést'

A jelerilévo tulajdonosok az elszárrrolirst llegvitattŕlk és az, alábbĺ lrat'ŕtľozzrto{' ľtoztirk:

A szavazáskor jelenlévő tula.iclonostáľsalĺ 2 948 T'b. _ot lĺépczliek.

2lf0l5 (02. 25.) sz. Elĺrtáľozat
A kiizgyűlós ff35luJgg() trrtlrjĺlĺlni hĺílnyłĺt igen szłvazatta|, 7l311xg66 tuIajdoni hányaĺI

ellenszavazattal ós taľtĺĺztĺoĺtás nél|rĺit clÍbgĺrĺ|trr a belnutĺttott clszánloliĺsĺ., ós czzel nregadja a

kłjzös képviselő r észér c az ĺi gylĺozclő tov ćlĺcllysé g j ĺĺv ńh agy á sá (.

3. s?. I.\.ĺarliłendi pont
A köZös kfu"tselő ts*eľteti a nreglrívÓval kikĹi|dott 20I5 évi közos koltség és ľĹltési díj teľvezetet'

Elrnondja, liogy a koltségveté s az e\ozí| ĺĺr,i í.elhasználás alap.ián a jalruáľbarr-éľvényben lévo áľakkal

készii1t, ezért az elfogadásľa keľi'ilő költsigvctésből rrráľ további ľezsiosökkenés nem keletkezik'

Javasolja a ťrzetendő kĺĺltségekhezvalo liozzájáľulás lre változzon, clc a ľütéSi clíi csokkenjen'

H.M.: A söľozŐnek és a pélĺsĺigrrek van c ntár önál1ó vÍzlnéľoje és kuká.ia.

K.K.: Nincs, mefl a tavalyi folkéľésnek még trern t€ttek elęget, rlízóľa fel van szeľelr'e cle nĺncs

bejelentve.
R.S.: A kukák köľnyezetébelr káosz uľalkođik, kevés a kuka, sok a szenrót.

H.T.: Javasolja a kultuľált korrlyezettilrk éľclekébęlr Irelyezzťrk vissza az évekkel ezelőtt leadott

kukát és vállaljuk a koltségét.
H.K. : Tánro gatja az indítváliyt.
A jelenlévő tulajdonosok a költségvetést nregvítatták és azalábbi lratáľozatot lloztá,k:

3l2t|5 (0f.f5.) sz. Hatáľozat
A köz.gyrilés f152ĺrcooo tulajdoni hányad ĺgen szavazattal, 796|nooo tu|ajdoni hányađ

cllenszavazattal és taľtĺ5zkotlás néllĺiil úgy cliintiitt, hogy etfogadja az előteľjesztett ktizös

kłittsóg ós fűtésĺ díj költségvetését 2015 januá'ľ 01.-ei hatáľidőtől. A ktĺltségvetésben, il|etvc a

kiizłĺs l.łilt.eg és fiĺtési clíj megállapításában a ľezsicsöklĺentett egységáľak lettek Íigyelclnbc

véve.
Ennek éľúelmében a fizetendő kiiziis kiiltség lravi díja:

o a vjzóľás al|retétľc: 91.- Ft/tul. lrányaĺl + köziis vÍzfelhasználris 554.. Ft albetét +

kiizłĺs kópvise|eti díj 1'580'- Ft/albetét'
c ví?{.ľa pél|<üli albetétre: 141.-.Ft/tul. hányađ + közös képviseletÍ díj 1.580.- Ft/albetéi.
l A fĺítési clíĺ: 44,53f2|7 Ft/Lnr" /lró.

Fel kelĺ izólítani a söľtĺző és a pékség helység tulajdonosait a víz. almóľő felszereléséľe és a

rn egfelelő menlryis égíi szemóttá ľo ló eĺI ény létcs ítésére.
Igóńyelnĺ ketl +1 ĺtb hrrltadékgy{ijtő taľtályt, cnnek kłittsége az óves elszámolásban fog
jelentkezni.

4. 9ą. Napiľendi nont
R-s.lRdviđe.l 

'smerĺeti 
Dľ. Lengyel Aryád munkásságát aki a táľsasházban élt és praktizált'

Részletesębb ismer1etés a JKV. mellék]ete tafta|tnazza. I(éľi a tulajdonosok.hozzájáľulását, t'og| ?
táľsaslráz utcai lronrloľzatán egy emléktáblát lrelyezzerrek el az onkoľnrányzat anyagi

tánro gatásával, a doktoľ Uľ hal álán ak 7 5 . évfoľdil lój áľa.
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4ĺO,0I5 (02. 25.) sz. ľl*trĺľĺlzłtÍ
i\ lĺözgyűlćs f948/rcłoo 1uIĺrjdoni h:ilrylld igcn szavazatÍnl, 0/ĺooot' tuIajĺlolli hĺĺnyaĺI
cllenszavazatfaI és taľtĺizlĺoĺlĺis lléllĺĺil ťlgy 

, 
ĺ|iiuĺiiĺĺ, hogy hozzájítľul a táľsashĺiz utc:ti

honrlolĺz.atrłn clhclyczi:srĺl Iĺcľii|íÍ Dľ' I',cllg1.cl Aľpád clnlćkĺłiblá'iłĺhĺlz dĺj Íizctó's nólkĺil.

5. sz. Napil-cnĺli pĺllrt
R.Sné.: Elmorr<|ja, hogy szintc trrindclr ćvlrell nlcghil.c|cli a .ĺózscĺŤĺiľclsi ollkoľllrilnyzaĺ a
lĺędveztnényes viľtĺg és cgyéb lrírz t.líszítćsĺ szolgtĺlo alĺc.iÓjlĺt. I.jlrLrck igcnybe vételĺĺlrez lĺozgyĹilési
fellratalrrrazás szĹikséges. 'I.avaly is kb. 5-(l csalĺicl jelcIrĹl<czett az irl<ci(rľa clc a llatáľozaĺ hiállya miatt
nem tlldták óľvélryesíteni. Most kéľi a tulajclonosok hclzzajńnllás/tt, lrogy a követkczokben ez tre

legyen aka<lĺily'

5ĺfaĹ5 (0f,25.) sz' l{atirľozat
A közgyűlés 2948/roooo tula.iĺ|oni lrrĺlrynĺ| igcll szavazattĺrl, 0/loooo tulrtjĺlonĺ hányaĺl
ellenszavazattal és taľtĺĺzkodás nĺlll<ül rigy ĺliilrtiĺtt, hogy hozzĺrjĺĺľul mosÍ és az cllĺövetkcziĺ
években lneglrirdctett ,,Viľ:igos Józscťvĺiľ.ĺls'' és mŕts trĺrsasházalĺlĺztl lrłpcsolrrtos
keđvezm óny el< i gćny b ev étetré|ł ez.

6. sz. Napiľendi rlĺlnt
I}.Fné.: Kéľi a légtldvaľ olda|falak veszĺllytclelrĺĺ'éséĺ meľt a hulló vako\at az ablak tivegeit
veszéIyezteti.
W.Tné.: Kéľi a tavaly elmaľerĺt l{ákóczi ťlti tűZÍäl vakolat javítłisáľa.
R. S. : Kérí a villámlráľító ľetrdszeľ felülr,i zs girl atát'
V'Gy': Kéri az' egészlrláz Éľirĺés véclelnii felĹilvizsgálatárt'
Sz.Gyné.: Kéľi az ĺ,ĺvegtetok feletti elkoľhadt sz,élĺleszkák javítłisát'

6l20t5 (0f , f5.,) sz. Hatáľozat
A közgyiilés ?948lĺaooo tulajdoni hlĺlryad ĺgell szavĺrznttal, 0/toĺloo tulajdoni hányad
el|enszavazattal és taľÚlzkoĺIás néIkül ligy döntłĺtt, hogy áľajárrlatolĺat keII bekéľlli:

o a lithófok veszélytelenítésćľe
o a Rákóczĺ útĺ tíĺzfal vakolat javíÍńsáľa
o a villámháľító l.endszeľ feliilvÍzs gálatírľa
o a háłzlĺľintés vóđelmi felülvizsgálatáľa
o az ĺivegtetők fcletti elkoľlradt szé|deszkák javÍtásáľa
c a kapubejáľó és a főlépcsőház festésóhez

A áľajĺ{nlatok nagysága és a nleglóvĺí pónz készlet Íiiggvónyébe az SZYB dönthct a
megvalósÍtásľól.

Eeyéb kéľdés nem lér,én aLevęzetó ęInök 19 őraf} peľckoľ a közgyiĺlést beľekesztĺ.

Levezető elnök Jegyzőkorryv vezeto
I

'/ ł^l h/G8; ,Mt :
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Rődeľ Sálrdoľ
Jegyzőkönyv hitęlesítő
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Jegyzokorryv hítelesíto
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L,Dr" ü-eĺ'lgyeü l\rpśłď

1886. márcĺus 1-9 szü|etette Pĺĺĺsmaľatón.

1904-1909.ig a Budapesti Magyar KirályiTucJományegyptem orvosi karát végezte.

Egyetemi ha||gatóként a budapesti önkéntes mentőegyesĹi|etnél mentőápolóként
dolgozott' Ezt a tevékenységet 1.90-1.94o-ig időszakosan továbbra is fo|ytatta.

1911 őszén egy hirdetésben ango|u| beszé|ő magyar orvost kerestek a CARPATIA nevű
brit hajóra, ame|y kivándorlókat szá||ított Fiumébő| New Yorkba.

1.912-ben elnyerte az áĺ|ást. t9L2. márcĺus 9.én indu|tak Fiuméből.

Hazafelé tartottak, amĺkor 79If. április 15-ére virradó éjje| az ,,elsÜ|lyeszthetet|en,,
T|TANlC-róĺ |eadták az sos (,,Save our Ship,,: ,,Mentsétek meg lelkeinket,,;}

vészje|zést. A CARPAT|A 58 tengerí mérfö|dre kb. 100l km-re volt a katasztrófátót.
Nagy hasznát vette Lengye| doktor a korábbi mentőorvosi tapasztalatának. 4.10

kezdték meg a mentést és 8'30-ig 7o5 tú|élőt mentettek ki óriási küzde|emben. A
megmentetekke| a hajó visszafordu|t New Yorkba ide 1912. áprĺlis 18-án érkezett
meg. A hajó Fiumébe ápri|is 19 indult vissza. |tt elismerések és előadások voltak a

hajókatasztrófáró|. Ezután visszatért a
iskoIaorvosként.

hétköznapokba, mentőorvosként,

1916-1918-ĺg katonaorvos az első világháborúban, bronz és ezust katonai
érdemrendet érdemeĺt ki.

1919. március 15-én megházasodott december 30-án megszü|etett kisfĺuk, 1.924-ben
pedig a kislányuk (Reichné).

L927-ben meghalt a kisfiú torokgyíkban. Ezt kovetően |ett fül-orr géBész a Rókus
kórházban. Magánpraxist |étesített így vo|t szÜksége nagyobb lakásra, amĺt a Rákóczi
út ]'1.. első eme|etén ta|á|t meg egy 5 szobás |akást két bejárattal'

1933. augusztus 1.-től Vette bérbe, |tt é|t és dolgozott ha|á|áig 1940. szepternber 8-ig.

Az önkormányzat anyagi támogatásáva| ha|álának 75. évfordu|ójára a 2015.
fe bruá r 25-i Közgyťí|és m egsz av azta em |é ktá b láj á na k fe lá | | ítását.

Budapest, 2015. február 26.
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2. sz. melléklet

From : norbert.vass@csto.hu Imailto: norbeft .vass@cstp. hu]

Sent: Friday, May 29,2015 4:45 PM

To: Hivatal
SubjecĘ Megkeresés em|éktáb|a e|helyezése Ügyében

Tiszte|t Hö|gyem/Uram !

A Cseh Tamás Program Kcinnyűzenei trökségÜnk Megőrzéséért A|programja egy töńéne|mi rocktúra
létrehozásán dolgozik, melynek keretében a könnyűzene történetének emblematikus he|yszĺnein
em|éktáb|ákat kívánunk e|he|yezni. Az tnök kerületében műkodött egykor a Magyar Hang|emezgyártó
Vá||alat Stúdiója (Rottenbi|ler utca. 47.), a Fekete Lyuk (Go|gota utca 3.) és a Czegĺédi
Hang|emezudvar (Rákóczi út 80.) igy az ezze| kapcsolatos gyakorlati kérdésekke| fordu|ok tnhöz -
kérem, hogy amennyiben van rá |ehetőség, szíveskedjen tájékoztatást nyújtani az a|ábbiakró|:

Ki a fentebbi épÜ|etek tu|ajdonosa/fen ntartója?

Me|y feIe|ős szemé|yné| tudnánk érdek|ődni az em|éktábIa elhe|yezéséveI kapcsoIatos engedé|yrőĺ,
jogi és anyagi feltételekrő|?

Továbbá, ha van információja arró|, hogy a folyamat nagyjábó| mennyi időt vehet igénybe' kérem,
ossza meg velÜnk.

Segítségét e|őre is hálásan köszönjÜk.

ÜdvozIette|:

Vass Norbeń

a Cseh Tamás Program könnyűzenei örökség a|program koordinátora

Ezen uzenet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.

MailScanner - E-mai| vírus és spamkereső

A MailScanner koszoni a transtec Computers tamogatasat.



he|yszín javaslat:

táb|a szöveg e|rendezés minta:
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NoTZe]i <Uli!.ill s Aiŕtí]

BU DAPEsT| |tJt.IsÁGl PARK
A Budopesti lĺ!úsóg| Pork l9ól. ougUsztus20-ón nyiľoľto meg kopuit. Kezdetben

tđncdo|énekesek, színészek, komikusok léprek felo színpodón, o beoľrobbonós

ozonbon mindenľ megvóltoztotoľt. ,Az lfipork o hotvonos évek szimbó|umđvó

|ett, o koncerteken łízezrek to|ongtok. Az |Íipork épÜlete ozonbon egyre

romosobb ó|lopotbo kerÜlt, és l980 móiusóbon kis híión trogédio történt itt.

A Pork végÜl 1984 szepľemberében, oz Elektromos temełés címií P. Mobi|
.koncertet követően zórľ be vég|eg.

Wľ.


