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Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Mint ismeretes, évek hosszú sora óta vidéken és a fővárosban egyaránt kerĹilnek avatásra,
vagy iĄjáavatźsra az orsztĺgzászlók, melyek a trianoni tragédiautani években váltak tiltakozó
mozgalommá, de a szovjet megszáI|ás éveiben tiltottak voltak, elbontásra keľültek. Ezek az
emléküelyek kimondottan az orczźtgot megcsonkító békediktáfumľa hivatottak felhívni a
figyelmet, s ezze| egyenéľtékű emlékmű jelenleg nem található kerĹilettinkben. Példaéľtékű
ilyen helyreállított emlékmű a XVII. keľületi és a csepeli, míg több hianyosságának és a di-
vatos újragondolásnak köszonhetően méltatlan az őbudai országzźszIő.

Az országzászlő mozgalom 3 olyan feltételt szabott, amelyek teljestilése esetén lehet beszél-
ni az eredeti állapotról. Ezek: a Nagy-Magyarcrszttg sematikus ábtájának szerepeltetése az

emlékmtĺ előoldalán; az,,így volt így lesz'' felirat szerepeltetése' vagy azász|őnmagźn,vagy
az emlé|<rnu előoldalán; valamint az angya|os középcímer hasznźtIata a lobogón és annak
félaľbocon 1artźsa. Az |. sz. melléklet1arta|mazza az orszĄgzászIő źitalános isinertetését, a
2. sz. mellékletben pedig egykori és ismét felállított otszágzászlókĺól találhatóak fényképek.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véLeményezi X
Embeľi Eľőforrás Bizottságvéleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottságok szźImźLr a..

A Váľosgazđálkodási és Pénzügý Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesz.
tés megtargyalását. Az Emberi Erőfoľrás Bizottsźĺg javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteri esztés megtárgyalását.
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Hosszas kutatómunkával sikeľtilt kideríteni az egykori, jőzsefvárosi országzászló feltétele-
zetthelyét és felállításának idejét. A józsefuttrosi országzász|őt 1935-ben a 870 feľőhelyes
hajléktalan szźi\őĺá| a Kerepesi tltL3la.- nźi adták át. kne, egy korabeli írás róla:

Azonban 1935-ben a mai Rfüóczi utat hívták Kerepesi útnak, így feltételezheto,hogy az
emlékmű amaíUrániaNemzeti Filmszínház és a Rókus Kőrház közötti teľületen állt.

A jőzsefvźlrosí országzászló emlékmű fotóját alapos kutatómunka után sem sikerĹilt megta-
lálni, így ennek beszerzésere és az országzászló terveinek elkészítésére pá|yázatkiírásźútar
tom sztikségesnek.

II. A beteľjesztés indoka

Az emlékmű átađása a trianoni békediktátum altirásźnak következő évfordulóján, 201.6.
június 4-én történhetĺre, azonban a szĹikséges kutatások, az esetleges pá|yázat lebonyolítása,
az a|kotás elkészítése szűken véve 1 évet igénybe vesz) ezért szükséges a döntés mielőbbi
megltozatala.

Köztéľi szobor, illetve emlékmú ti|itása a Képviselő-testtilet kizrírólagos hatásköľe.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja egy országzászló állítása megfelelő kömyezetben a tľianoni eseményekľe
emlékezés tiszteletére. Az eredeti emlékmú újjáalkotása lenne a cél, melynek felkutatásáľa
szakembert kell megbízĺi,bruttő 100e Ft összegben, amennyiben nincsen fellelhető anyag
erre vonatkozőaĺ, akkor ,Új országzźtszlót kell ti|ítani, melynek tervezésére és kivitelezéséľe
képzőmúv észeti pźiyázat kiírása lenne célszerű.
Az emlékmrĺ terveire és elkészítésére 10.000eFt + AFA fedezet szükséges, melyet javaslok
az á|talános tartalék keret terhére biztosítani. Az elmúlt évek emlékmiiállításainak költségei
tekintetében kerĹilt kalkulálásra a fedezet (201 1. évben a Hoľváth Mihály tércę tervezett or-
szźązźsz|őra 10.000e Ft + ÁFA illetve bruttó 15.000e Ft-os áraján|at érkezett; a Teleki téri
szoboregytittes 15.500e Ft-ba; a Golgota téri Kettős-kereszt bruttó 7.300e Ft-ba keľült, a
Mindszenty emlékmtírc 17.70Oe Ft+ÁFA összegtĺ aján\at étkezett; a zász|őrudak zász[őva|
együtt 120e Ft + AFA /db koltségrĺek).

IV. JogszabályÍ környezet

Magyaroľszághe|yi önkormányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXX. töľvény (Mötv.) 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testĹilet hatásköréből nem ruházhatő źú aköztén szobor, műalkotás
á|Iitása.

A Képviselő-testĹilet döntése azlľ;1.ofv.23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint aJőzsefvá-
rosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közterĹiletek haszná|atárő| és hasznźtlatának rendjéľől
szőlő I8l2013. (tV. 24.) önkormányzati rendelet 5. $ (2) bekezdés 23.pontjánalapul.



Mindezek alapj án kérem az a|ábbi hatá.ľ ozati j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet rĺgy dtinto hogy

1. országzászlót kívan elhelyezni a kerület területén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. június 4.

2. felkéri a polgármestert, hogy szakértőt bizzoĺ meg a Józsefuáros teľtiletén volt eredeti
országzászló helyének, terveinek felkutatásiíra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.

3. a 2. pont tekintetében felkért szakęrĺó đijazására 100e Ft fedezetet biztosít az áIta|źtnos
taľtalék terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. szeptember 1.

4. amennýben a kutatások a|apjźtn az eredetí emlékmű nem lelhető fel, képzőmúvészeti
pźiyázatot ir kí az országzászló tervezésére és kivitelezésére

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 1.

5. a 4. pont szerinti emlélantĺ tervezésére és kivitelezésére 12.700 e Ft fedezetet biztosít az
általános taľtalék terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptembeľ 1.

6. ahatározat3. és 5. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1l107-01 cím mű-
k<jdési cél és általános tartalékon beliJ| az általános taľtalék _ kĺjtelező feladat - előirány-
zatźróI12.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1160l cím _ önként váIIaIt feladat _ beru-
házźsi e|őirányzatfua 12.700,0 e Ft-ot, dologi e|oiráĺyzatára 100,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: zl|s.június 25.

7. fe|kén a polgármestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat a költségvetés kĺivetkező módosí-
tásáná| vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatźńdő: a k<iltségvetés soron következő móđosítása

A dłintés vé gľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gysé g:
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Budapest, 2015.június 1 5.

Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosz-

képviselő
Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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1. sz. melléklet

Amit az Országzászlóról tuđni kell :

Az országzászlő, mely a világon egyedül álló emlékmű, mely az Urmźtnczy Nándor által
megálmodott csodálatos gondolatra épül, hogy a számos bajunkat okozó trianoni fajdalom
elleni harcunkat, először a fejekben kellmegvívni. Egységbo kell kovácsolni a nemzetet!

otszágzászlók állítását, minden esetben az adott teleptilés, vagy az onnét elszźtrmazottak
kezdeményezték. A foleg hímzett (lehetett nyomott is) lobogókat a budapesti szabadság!éren
ünnepség keretében iktattfü be, majd vitték az adott településre. Az emlékmű felállítása sok-
szor néhány évet is csúszhatott, hisz mindenki a legszebb emlékművet akarta felállítani a
saját anyagi keretén belül.

Az első Otszágzászló (a Nagy-Magyarországmegyéinek és fontosabb történelmi helyeinek
ťoldjét urnában egybegyújtő és ezéĺ Ereklyés országzászlónak nevezett) emlékmű, 1928.
augusztus 20-án lett felavatva(amár |92I őtaái|ő az elszakított területek szobrai előtti terĹi-
leten) a budapesti Szabadságtéren.

1931-től előbb a csonka orszägban, majd 1938{ó1 a visszatért terĹileteken is egyľe t<ibb vĹ
déki országzász|őt avattak. Körülbelül ezer településen állítottak |944 nyaráig OrszźĘzäsz-
lót, amikor is a megszállók megakadźiyozták, hogy ez az építési hullám, akár minden telepü-
lésre eljuttassa e gyönyönĺ emlékművet.

Minden Országzászlón fel kellett ti.intetni a jelmondatot az ,,Igy volt, így lęsz!',feliratot és az
1915-ös középcímert. Ezt|egfobbször magáĺ a lobogókon jelenítették meg, de sokszor az
emlékmúvön is szerepelt. A hétköznapí másod illetve harmad zźsz|őkorl a kiscímert is sze-
ľepeltethették.

Hogy néztękki ezek az emlékművek?

Az országzász|ő lobogót fé|árbocrahi;ztźk fel, jelképezve nemzehink gyászát, és ľeméný
adva, hogy egyszer visszatérnęk területeink és akkor ismét az átboc tetejéig kriszhat fel a
lobogó. Eztrendelętbenszabźt|yoztaaz Ereklyés országzászló Nagybizottsága.

Minden országzászlós emlékmű ktilönbözött egymástól.

Az egyszeriĺbbek, melyek akar csak egy rudból á|Itak, de a legtöbb telepiilés mívesebbre
törekedett. Voltak terméskőből hármashalmot építő, beton alapzatokat építő és Turulmada-
rat, Hungáriát, Címeres szőszéket építő teleptilések.

Az źrbocot leginkább ferde sávozással piros-fehér-zöld szinílre festették, csúcsára sokszor az
esküre emelt kezet helyeztek, kettőskeresztet, Turul-madarat, országa|mát vagy akttr vasúti
szárnyaskereket katona sisakkal is tehettek az źlrbocrűd legtetejére.

Több országzźsz|őt eľeklyésként avattak fel, melyhez a 64 vármegye rögeit tarta|maző tasak
vagy ládika fi'ldjét a Budapesti Ereklyés Országzźszló ereklyetartójából vették ki.

Visszafelé pedig az Országzász|őt állító települések a vidéki Országzászlók mellől is laildtek
be ftildet, (az Erek|yés országzászló Nagybizottságon keľeszttil) melyet iđőnként elhelyez-
tek a Szabadság téri országzźszló ereklyetaftőjźha.



Előfordult sokszor az is hogy Világháborus emlékművel egyesített országzászlót emeltek.
Ennek köszönhette nagyon sok Országzászlő megmenektilését a pusztítástól.

Nem csak telepĹilések állítottak országzászlót, hanem sportegyesületek pályájukon, katonai
alakulatok laktanyáikban, furista egyesületek tunstaházaíknál, iskolák udvaraikon, vasúti
alkalmazottak az állomrásokná|, vagy a kisemberek kertjükben, szobájukban. Az előbbieket
zártteri|etu országzászlóknak, utóbbiakat asztaIi orszźryzźszlóknak hívjuk. Sokszor a|ak'l-
tottak ki irredenta virágoskertet is címerrel vagy Nagy-Magyarországga|.



f. mellék|et

országzászlók Budapesten akkoľ és most.

Az óbudai országzászló 1941-ben féláľbocon angyalos címerrel és az íjragondolt visszaállí-
tott emlékmű több hibával napiainkban.

Az eredeti csepeli és az ahhoz hasonlatos újraállított emlékmű. Szent Imľe tér.



Budapest XVII. kerület, Rákosmente és Budapest XV kerĹilet pestujhelyi Országzźsz|őja
napjainkban.


