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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Emberi Erőfoľľás Bizottság véleményezi X
Hatát ozati iav aslat a bizottság' szźLmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtĺletnek az előterjesztés
megÍárgyaláséú.
Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés megfźrgya|tr
sát.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Miniszterelnokség 2015 nyarźnlevélben fordult az onkormźnyzathoz Dan Reisinger kép-
zomuvész źital tervezett 'Munkaszolgálatosok emlékmiĺve' c. szobor Teleki téľen történő
elhelyezése ügyében. (1. sz. melléklet) E helyszín szimbolikus, mivel Szálasi Ferenc 1944.
október 15-i hatalomátvéte|ét követően a budapesti zsiđó élet egyik központja volt, a mun-
kaszolgáIatosok itt fogtak fegyveľt a nyilasok ellen, bár ellenállásukat hamar leverték. Az
emlékmií felhívná a figyelmet a holokauszt botza|maira, méItő emléket áIlítana az źidoza-
toknak és hozzź|árulhatna ałthoz, hogy a történtek ne merülhessenek feledésbe és így soha
többé ne fordulhasson elő ilyen tragédia.

A megkeresésben foglaltak szerint az em|ék'rnu Teleki téri elhelyezését a Magyarországi
Zsiđő orökség Koza|apitvríny és a Munkaszolgálatosok oľszágos Szövetsége is támogatja.
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,Ąz emlékmű helyszínétil javaslorn a TelekĹ téľ déli, 'FiDo' térnek (35388 hĺsz.) nevezetÍ.
részét, ezen belülis a térľész keleti, orczy út felőli végét. (2. sz. melléklet)

A miĺvész az em|ékmű pontos terveit is a rendelkezésünkľe bocsátotta. (3. sz. melléklet)

Dan Reisingęr ma1yar származásűiztaęlí grafikusmĺivész,képzőmuvész a mai Szerbia teni-
letén lévő Magyarkanizsán sztiletett 1'934-ben. Miután tizenévesen partizźnként harcolt a
világháboru alatt, |949-ben kivánđorolt lzrae|be, ahol elvégezte aBeza|el képzőművészeti
akadémiźt. Ezt követően BľĹisszelben és Londonban élt, majd visszatéľt Tel Avivba, ahol
studiót alapított. Munkáit avLlźry számos pontján mutatták be kiállításokon. Nevéhez számos
plakát és grafikai tervek, naptárak, csomagolástervek és logók f,ĺződnek. Legismertebb
munkái azE| AI légitáľsaság logója vagy a Yad Vashem, a Holokauszt źiđozatainak emléké-
relétrehozott múzeum fa|át ďiszitő 50 m hosszú alumíniumrelief. A Moholy-Nagy Múvésze-
ti Egyetem 2009 . április I3-án Dan Reisin gert címzetes egyetemi tanái címben részesítette.

II. A beterjesztés indoka

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közteniletek haszná|atźről és használattnak
rendjéről szőIő |8/2013. (IV.24.) önkormányzaÍi rendelet szabáIyozzaamuvészeti alkotá-
sok, vallási, lcilfurális, tĺirténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szerint
Józsefuáros teljes kozigazgatási tertiletén közterĹĺlethasznáLatíhozzájźlrulást kell beszerezni,
,, az ] 99 ] ' évi XX. törvény I09. $-a alapján művészeti alkotásnak minősülő tĺźrglak, valamint
a míjvészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, toľténelmi szimbóĺum(ok), emlék.
tábla(ák) elhelyezéséhez'',

III. Diintés célja' pénzügyĺ hatása

A Képviselő-testtilet dĺintése szükséges a múvészeti alkotásnak minőstilő tźrgyak, valamint
amuvészeti alkotásnak nem minősülő vallási. kultuľális. történelmi szimbólumok. emléktáb-
lák elhelyezéséhez.

Dan ReisinBer az emlékmrĺ terveit đíjtalanul felajánlotta aMagyar Allamnak, a megvalósítás
költségeit a Miniszterelnĺikség biztositja, így az onkormányzat részérő| az elhe|yezés pénz-
ügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi kłiľny ezet

Magyarországhelyí önkormányzataiľól szőIő 2071. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testtilet hatásköréből nem ruhtnhatő źtt a kozteralet elnevezése,
koztén szobor, mrĺalkotás áI|itása.

A Ké.pviselő-test{i1et dĺintése az Mötv. 23. $ (5) bekezđés 13. pontjan, valamint alőzsefvá-
rosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atáróI és használatänak rendjéről
sző|ő 18/2013. (IV.24.) onkormányzatirendelet 5.$ (2) bekezdés 23.pontjźnalapul.

Kéľemaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dtinto hogy
I. hozzź|źlrul Dan Reisinger tervei alapjźn a Munkaszolgálatosok emlékmtĺvének fe1á11í-

tásához a Teleki téľ déli, 'FiDo' témek (35388 hľsz.) ĺevezettrészén (atérrész keleti,
Orczy út ťelőli végén).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. december 3.

2. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy ahatátozat 1. pontjráró| tájékoztassa a Miniszterelnök-
ség Kiemelt Társađalmi Ügyekéľt felelős helyettes źitamtitkźrát.

Felelős: polgármester
Hatándő: 201 5. december 5.



A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosz.
táily

Budapest, 2015. november 25.
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dr. Sdra Botond
alpolgdrmester

Törvényességi ellenorzes:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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VIII. keľtilet, }ózsefváľosi tnkorurányzat

Budapest
Baľoss utca 63-67.
1082

Tisztelt Polgátmesteľ Úľ!
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Dan Reisinget, magyat származásil, Izľaelben élŐ gľďikus- és képzómúvész, díjtalanul

fetajárüotta a Magyar Áilam ľészréľe a MunkaszolgĺźIatosok elnlôklnűae szobľának teľveit. A
mĺivész munkáit a világ számos pontján mutatták már be kiállításon, a Moholy-Nagy
Múvészeti Egyetem 2009-ben címzetes egyetemi tanáľi cíľrben ľészesítette. Egyik
legismertebb múve a Yad Vashem Múzeum Íalát diszítő alumíniuĺľelief. Dan Reisingeľ

édesapja maga is munkaszolgálatban hunyt el , ez.ért a művész szánÁra különłis jelentóséggel

bÍr a Budapestre tervezett szoboľ'

A megvďósÍtás költségeit a Minisztere]nökség biztosí$a, a támogatás kedvezményezet$e a

Magyaľoľszágs Zsidô lľotseg Közalapítvány' A Közďapítvány a Munkaszoigálatosok

országos Szovetségével egyeztetetten javasolta a Teleki teľet helyszínül, miután az

eľedetileg teľvezett, a Páva utcai Holokauszt Emlékkozpont uđvaľa aĺľa statikď pľoblémák

miatt alkalmatlarrĺrak bizonyult.

A Teleki teľet minđ a töľténelmi jelentősége, mind az ďhelyezkedése megfđelóvé teszi a

szoboľ feiáiiÍtásáľa. Szálasi Feĺenc 1944. októbeľ 1sei hataiomátvételét kovetően a ľégi

budapesľi zsidó élet egyik fontos csomTpontján, a Teleki téren a munkaszolgálatosok

Íegyvert fogľak; ellenállásukat azonban a nyilasok hamaĺosan letöľték, bosszúból számtalan

zsidót gyilkolva meg. A téren a járikelŐk nap mint nap szeĺrbesülhetnének az em]é]sművel,

amely felhíwa a ÍĘelmet a holokauszt borza|maira,hozzájátu|hat a|thoz, hogy a tľagédia

emléke méltó móđon és eľőteljes hatással fennmaľadjon.

Tisztelettel kéľem Polgáľmesteľ Urat, hogy a tervezett helyszínt támogatri szíveskedjék,

valamint ezúton kéľem a Józsefuárosi Onkormányzat Közgyűlésérrek szíves beleegyezését is.

Tisztelettel:

Tel.: 0ó 1 795
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MA6YARoRsZÁcI
ZsĺDT tRÖKsÉc
KÖzALAPĺTVÁNY

A' Mellékelve tervek a szoboľ Teleki Teri fe|źĺ||itásźhoz pages A-1^, A-2, A.3 +

photos.
B. A hüvelyek elhelyezése a betonban, page B.]. + skicek a vas hüvelyek pontos
beillesztése a beton alapba határozzaa szobor vizuális értékét vagyis a figurák F-1 .

F-9 EGYMÁSKozoľl ľÁvolsÁGAIT, VERTIKÁLIS PARALEL beállítást és a 30
FoKos ''ELŐRE BUKÁST'' minden egyes figurának, Ezért ajánlom egy vas grid, alap
tartó konstrukció megtenlezését, egy mérnök, statikus által, ami az alap betonra
lesz eľősítve a figuľák számaik szeľinti beĺllesztése a vas hüvelyekbe, és második
beton réteggel rogzíwe és eltakaľva, kovek beľakva egy egész vékony beton rétegbe
cc3-5 cm.

A figurákat meg a Vas hüvelyeket egy műhelyben lehetne felállítani, igazolni vaw
javítani a szobor végső esztétikai kinézésén, ez alkalommal eljönnék hozzátok
formálisanisátvenniazelkészült szobrot,mégmĺelőtt a szobor belenneépíwea
beton alapba Budapesten a Teleki téren. 

"j

C. A FIGURAK C. Fl.Fg hüvelybe erősített végzódése 40 cm. 3x8cm vastag. Ha
esztétikaiIag kérdés felmeľĹil, például az alap beton méľetei, źhra A, vagy a 60 cm keľet
mźlĺv tĺny a| betakarźtsa nyers beton helyét?

Dan Reisinger

cím:1054 Budapest, Tükory u.3. postacĺm: |364 Budapest, Pf 82. email: nlazsok(4lnazsok.hu telefon: +36 | 269 l068 fax: +36 | 269 |5I8
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