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Tiszte|t Képviselő-testü|et!

I. Tényál|ás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

1.

20|6, május 2-źn a V<ir<ismarty Alapítvány azza| a kéréssel kereste me1 az onkormányzatot,
hogy az 1956-os foľľadalom és szabadsághaľc 60. évfordulója alkalmából, a hősi halált halt és

áidozatu| esett egykori diákjainak emlékére elhelyezendő emléktáb|a etkészitéséhez anyagi tá-
mogatást is kérjen (1.a. melléklet). A Vĺiľösmarty Gimnázium épülete mÍĺemlék, ezért az emlék-
tábla elhelyezéséhez <iľokségvédelmi bejelentési eljárás lefolýatása is szfüséges; így a kezde-
ményezők az ahhoz szfüséges dokumentációt is benyújtották a kérelmfü mellé (1.b. melléklet).
Az évfordulóra tekintetteljavasolom, hogy a két 100 e Ft támogatást az Alapiwány kapja meg
azzal a feltétellel, hogy az emléktáblán az á||íttatőkkĺiz<itt az onkormźnyzat is legyen felttinteĺ
ve.
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Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 201 6' szeptember 8. ...sz. napiĺend

Táľgy: Javaslat emléktáb|ák és emlékhely létľehozásáva| kapcsolatos döntések meghoza.
ta|ára

A napiľendet nýlt ülésen kell tárgyalni' a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X
HatźÍ ozati jav as|at a bízottság. számźr a..

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtilętnek az előterjesztés
megÍárgyal'źsźú.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés megÍérgya|á-
sát.
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2.

A Ręzső tér źttnevezése kapcsán a Képviselő-testtilet a98/20I6.(IV.21.) szźlműhatźrozatäban
úgy döntött, hogy az ott álló templom falán Rudolf ťoheľceg emlékére emléktáblát helyez el.
2016. június 19-én Vargha Miklós Péter esperes, a Tisztviselőtelepi Magyaľok Nagyasszonya
templom plébánosa az em|é|<tźlblával kapcsolatos aggá'Iyait juttatta el az onkormźnyzathoz,
melyben a Plébánia hívei nevében kéľte a fenti dontés visszavonását.

3.

Kövessy Róbeľt filmrendező és Szita Miklós produceľ arról tájékoztatta 2016. augusztus 16-án
az onkormáĺyzatot, hogy Szeles Eľika Kornélia emlékére, akj az 1956-os forradalom és szabad-
sághaľc során vesztette életét, filmet készítenek és emléktáb|źĺhe|yzeĺének el. (2. melléklet) Az
emléktábla költségeihezkért anyagi támogatást is. Az emléktábla tervét benýjtották, de a pon-
tos helyszínt nem jelölték meg, ez&t javaslom a táblaállítás elvi tźlmogatźsät, azonban további
egyeztetéseket tartok szfü ségesnek.

4.

A Képviselő-testtilet a Magyarországi Mindszenty Alapítvány (továbbiakban A|apiwźny) kez-
deményezésére a 4I5l20I3.(XI.20.) szźm,űhatérozatźhan úgy döntött, hogy a József utca _ Tol-
nai Lajos utca kereszteződésénél lévő önkormźlnyzatí tulajdonú névtęlen közterületet (3494812
hľsz.) Mindszenty József bíborosľól |<lvénja elnevezri, valamint felkérte a polgáľmesteľt, hogy
az ugyarutt létľehozandó Mindszenty emlékhellyel kapcsolatosan a szĹikséges egyeztetéseket
folýassa le.

Az A|apíwźny a 2014. év elején képzőművészeti pźůyázatot irt ki az emlékhely kialakítására
vonatkozóan, A pa|yźnaton Bukta Norbert festőművész _ Ga|ina Zo|täĺ épitész _ Kotormĺán
Norbert szobrászmuvész csapat és Hermann Zsolt szobrźnzmuvész megosztva nyeľt. A művé-
szeket az Alapiwźny együttműködésľe kéľte fel, azonban az egyuttmíikĺidés nem valósult meg,
így Hermann Zsoltot kéľték fel az emlékhely végleges terveinek elkészítésére és a megvalósítás-
ru azza| a kik<ĺtéssel, hogy aBirźió Bizottságon elhangzott módosításokat is vegye figyelembe.
A szobortervekre a fbvárosi művészeti alkotások vonatkozásttban szakmailag akkoľ illetékes
BTM Budapest Galéria _ konzultáció keretében 2015. február 4-én - mát ę|őzetes véleméný
adott. Az ott megfogaLmazott vélemény a|apjáĺ a művész módosított a tervekęn (3.a. melléklet)'
valamint összeállította az ęĺn|ékmű kivitelezésének és felállításának költségbecslését, mely a'lap-
jćn az emléhnű elkészítésének és felállításának teljes kĺiltsége 17.190.000,- forint + AFA
(21.831.300 forint). Ennek ismeretébęn az AIapiwány pźlyénru kezdett afedezet előteľemtésére.

A Fővárosi Közgýlés az 553l20|5.(rv.29.) szźlmuhatározatäban a teret Mindszenty Józsęf tér-
nek neveztę el.

A Képviselő-tesĺilet a I33/20I5.(VI.04.) számuhatározatélban úgy döntött, hogy hozzájárulását
adjaa Mindszenty József téren (34948lf hrsz.) a fenti tervek szerint Mindszený József bíborost
ábrźno1'ő szobor elhelyezéséhez, va|amint vállalta, hogy a szoborkompozíció elhelyezése esetén
annak szfüség szerinti karbantartélsáról, fenntartésárő|, ápolásaról az onkoľmänyzat gondosko-
dik (3.b. melléklet).

A 2015. év novemberében az .A|apíwźny anól tájékoztatta az onkormányzatot, hogy előzetes
reményei ellęnére csak 2.500 e Ft-tal tudhozzäjźlrulni az emlékĺnú|étrehozźlsźlhoz.

Az onkoľmźnyzat a2016. évi költségvetésében 7.000 e Ft-ot biztositott az emlékhely |étrehozá-
sára, illetve további 3.000 e Ft-ot akomyezet renđezésére és a téren található Maľtsa István Ulő
nő c. szobrának a Füvészkertbentöľténő elhelyezésére.

Az Alapítvźny 2016. február l8-tln szeruődést kdtött a művéssze| az előkészítő munkák e|végzé-
sére (3.c. melléklet) 201ó. augusztus 31-i véghatáľidővel. A bíborost ábrázolő szobor agyagmo-
dellje határidőre elkészült (3.d. melléklet). Ahhoz, hogy a munkálatok folytatódhassanak, szük-
séges az Alapítvĺány részétę a tźlmogatźlst biztosítani, hogy a művésszel mielőbb szerződést köt-
hessęn legalább az L:I méretaráný gipszmodell elkészítésére, hogy abrolu szobor a későbbi-
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ekben bármikor elkészíthető legyen. A mĹĺvész atewezett forľások beérkezéséhez viszonyítottan
Ieírtaaz emlékhely elkészítésénęk ütemezését is (3.e. melléklet).

II. A beterjesztés indoka

A Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő kĺizteľĹiletek hasznźiatźrő| és haszrrálatának
rendjéről szőIő l8l2013. (rV. 24.) önkorményzati rendelet szabźiyozza a miĺvészeti alkotások,
vallási, kulturális, tĺiľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet 5.$ (2) bekez-
dés 23. pontja szerint k<izteľület-haszněiatihozzájźmlźlst kellbeszeremi,,,művészeti alkotásnak
minőstilő tźtrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, töľténelmi
szimbó1um(ok), emléktábla(ák) e1he1yezéséhez.,, Ugyanezen rendelet l2.$ (Z)bekezďése alapjĺán

képviselő-testtileti döntés szfüséges ezęĺ alkotätsok elhelyezéséhez.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testÍilet a művészęti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak
nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezéséhez hozzájá-
rulását adja.

1. A Vör<ismarry Gimnázium épületében elhelyezendő '56-os emléktábla elkészíttetéséhez a

kéľelmező 100 eFt támogatást kér, melynek fedezete Sántha Pétemé alpolgármesteri kerete
terhéľe a költségvetésbęn biĺosított.

2. Szeles Erika Koľnélia ęmléktźtbLźĄźhoz töľténő anyagi hozzájáruIźls mértékérő| az egyezteté-
sek lezárultautétn szükséges döntést hozni.

3. A Mindszenty emlékmiĺ fbalakjának elkészült agyagmodellje alapján a gipsz modell elkészĹ
téséľe a költségvetés kiadási előiränyzatának teľhéľe a 11l05 címen biĺosított 7.000 e Ft-ból
2.000 e Ft kęrülne lekötésre.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezđés 13. pontján, valamint a Józsefuárosi
onkormányzat fulajdonában lévő kdzteniletek haszĺá|atáról és hasznéůatźnak ľendjéről szóló
I8/f0I3. (^r,24.) önkormányzati ľendelęt (a továbbiakban: Rendelet) 5.$ (2) bekezdés 23. pont-
jźn, źtt nem ruházható hatáskcire a Rendelet 11.$ (3) bekezdésén, valamint a 12.$ (2) bekezdésén
alapul.

Ké rem az a|áňbi határ ozati j avas lat elfo g adását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a.) támogatást nýjt a Vörösmaľty Alapíwánynak bruttó 100 e Ft mértékben a Vörĺismaľý
Gimnázium épĹiletében az I956-os foľradalom és szabadságharc során hősi halált halt és

á|dozatu| esett egykori diĺákjainak tiszteletére emléktábla elhelyezéséhęz azza| a feltétellel,
hogy az emléktáblán az źú|íttatőkközött az onkoľmźnyzat is legyen feltĺintewe. Felkéri a
polgáľmesteľt a Vör<ismarty Alapíwánnyal kötendő támogatási szerzóđés aláńtástra.

Felęlős: polgármester
Határiđő: 20t6. szeptember 8.

b.) az 1.a.) pont szeľinti emléktáblához Sántha Péterné alpolgármesteri keretéből 100e Ft
támogatást biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 8.

c) a b) pontban foglaltak miatt azonkoľmányzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és ál-
talános taľtalékon belül Sĺántha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - ĺinként vźi|a|t feladat -
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e\őirétnyzatáról 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - <inként vállalt feladat - mű-
kĺidé si célú támo gatások államh éztartásoĺ kívülre eLőir źnyzatfu a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptembęr 8.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi k<iltségvetésről szóló rendelet kĺivętkező mő-
dosításánál a hatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a2016. évi költségvetés következő módosítása

2. visszavo nja a 98 l 201 6.(rV.2 l .) számú hattrozatźú.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 8.

3. elvi hozzäjźm|źlsát adja Szeles Erika Kornélia emlékéľe emléktábla elhelyezéséhez, és

egyúttal felkéľi a polgármestęrt az ezzelkapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I6. szeptember 8.

4' támogatást nýjt a Magyaľországi Mindszenty Alapíwány tészére a Buđapest VIII' kerü-
let, Mindszenty téren kialakítandó Mindszený emlékhely kialakításához kapcsolódoan a

Mindszenty József bíborost źlbrźzoló szoboľ gipszmodelljének elkészítéséhez bruttó 2.000
e Ft éľtékben. Felkéri a polgáľmesteľt a Magyaľországi Mindszenty Alapítvánnyal töľténő
szerződésk<itésre.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptembęr 15.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Városépítészeti Iroda, Pénzügyi Ügyosz-
tá|y

Budapest, 20 1 6. augusztus 29.

sJ"s^ę-K]'
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Iskolank öľegdiákjainak szervęzete (VDSz) kezcleményezÍe az onkoľmányzatná| és az iskola
intézményvezetőjénél, hogy a Viiriismaľty Gimnáziumban em|éktáblát helyezziink e| az
1956.os foľľadalom és szabadsághaľc ó0. évfordulója alkalmábóL Az emléktábla azoknak

az egykori vörösmartys diakoknak állít emléket, akik a fegyveres haľcokban haltak hősi
halált, illetve estek áldozatul.

Az elvi támogatás binokában az óregdiák szervezet megkezdte az ügyintézést és a
Vłiriĺsmaľty Alapítványon keľesztiil gyiĺjĺést is indítottak a költségek fedezésére' A
szĺikséges kb 170000 forĺntból 70.000 gyűlt össze. Ahiányző 100.000 Ft-ot azonbanaz
iskola nem tudja biztosítarri, ezért kéľem ont, hogy 100.000 Ft.tal segítse az emléktábla

felállítását!

Segítségét előľe is köszönöm:

Budapest, 20t 6. mźýtls 2,



Đ

Táľgy:

vÖnÖsmĺnw mmÁlv
GIMNÁz|uÍił

ELÓcsARNoK
í95sos EilLÉKTÁBtA

ELHELYEzÉs

BuDAPEST. V|||' KERÜLET'
HoRÄNszKY UTCA í1.

HRSZ: 36616

Mogrendo|łi:

vÖRÖsłtARTY ilHÁLY
oililÁz|UM

1085 BUDAPEST,
HoRÁNszKY UTCA 11.

łépvbet:

Koromné Bcck Zsuxrnna
mbĺ:06 í 486 366ĺ}

iii:'q$ĺrli
i'rbrdi#|

m00 SzontondE,
|<6zÍrá u|6 24'

lgl'Íď:06 26 3í95ĺ0
mbil 0630 ĺmt05410
ií0&6k!6ffi.h|ň.b

A r 0,00 sint
e ápĺi|et jebnhgl íć'dsżnli pad|Óťonab

o-

?
eĘ
lo
1í
ió
ł



Tá'gy:

vÖnÖsułnľuľÁlv
GItĺilÁaUM

rlÓcslRľox
ĺs56os eilLÉKÍÁstA

ELHELYEzÉs

BUDAPEST. V|||. KERÜLEr.
HoRÄNSZKY uTcA í1.

HRSZ: 36616

Mogrcndoł6:

voRosľl^RTY il|HÁLY
cmľÁzurł

1085 BUDAPEST,
HoRÁNSZKY UTcA 11.

ĺépvb [:
KoÍomné BeGk z6Üzsanna

mbil:06 I 486 3660

iriliiiii ririiiiriilijri

tirE,rErrlitiitst*!i!!

iiiłđdiÉii
2000 sŹon|ond@,
K6aiző utc8 24.

lr íax| 06 26 3ĺ925ĺ0
mbil:06 3010910t110
k!&@tsffi.httuto

wB|ö bryoz6:

Kocs|s Ágnes
épllég

E!1134072



je|en|egitáb|a Íotoja

(-\
\s.\'N.

Ôs

falfülke fotija

Íáw:

vÖnÖsumľuĺÁt.v
G|ilNÁzuM

EtÓcsARiloK
í956.os EilLÉKTÁBu

ELHELYEzÉs

BUDAPEST. V|||. KERÜLET.
HoRÄNszKY UTCA 1 1.

HRSZ: 366í6

l'łogrendďi:

voRÖstARTY MHÁLY
G|łtilÁaUM

1085 BUDAPEST,
HoRÁNSZKY UTCA 11.

képv|Eil:

Koromné Beck zsuzsanna
mbi||06 ĺ {16 3660

ii:ll(rSüiii

l**ĺu!n'.
2000 santorťtr'
K6aiĘő utcá 24.

louíax: 06 26 3|925'|0
mbil06 30 ĺ09ĺ05.|ĺ0
iÚ@kMiohlfu'fu

Wĺi bNed:

Kocs|s Ágnes
épl|ég

8t113il72

Moglt{rzéE:

A t 0,00 sintr
đ épů|et'e|oÍ{ed ft['sinti pad|Óťonah



fa|fij| ke tervezett táb|áv a|

e|ĺilnézet

\:Sd\:\

Co

fa|f |ke tervezett táb|áva|

oIdaIrÓ|

F.-- ---.-.ą
t'-4* I

l-*=l
l;-é |

l;rr,.:rjr jl

TáĘyI

vtRÖsMARTY IłHÁLY
G|Mt{Áz|Ut.l

st.Ócslnľox
ĺ95eos EMLÉKÍÁBLA

etxrlvezÉs

BUDAPEST, Vl||. KERÜLET,
HoRÁNszKY UTCA 11.

HRSZ:366ĺ6

Mogrendo6:

voR stARwil|HÁLY
G|ľ|ilÁauM

1085 BUDAPEST,
HoRÁNszKY UTCA 11'

łépviseli;

Koromné Beck zsufsenna
mb[: 06 ĺ 486 3660

iii;iliil:liiiiiilii: l;iil

iii.1śtsľii:

i:ixłt$i$ij

2000 Sz8ntondre.
K6zjrő !tÉ24.

|rufu|0626 3ĺ925í0
mbi|:06 30 ĺ0910'ĺ10
h&@łsM'hn|fo.fo

MegląrŹé6l

Á t 0'00 sinl:
il épo|otjehn|ggĺíđ 6zinli pad|őWn8b



tábla:

mérete:

bet típus:

rogzítés:

2 cm vastag szrirkés márvány
80,5 cm x 88,5 cm
Font 02, vésett annyozva
4 poton d beles rogzítés,
d íszfejĹĺ rézcsavarra|
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teIepÜlésképĺ bejeIentési dokumentáció
"56os" emléKáb|a elhe|yeeáse

Budapest, Vl|l. kerü|et Horánszky utca 1.|., (hrsz: 36616)

TnnTALoMJEGYzÉK

1, Borítólap

2, Tarta|omjegyzék

3. Tervezőinyi|atkozat

4, Műszaki|eírás

5. Tervek

É'o helyszínĘz

É,l Íö|dszinti a|apĘz rész|et

É,z megĺévő á||apot Íalnézet

É.s tervezett á||apot Ía|nézet

É,ą emléktáb|a terve

K.s. sTÚDIT
2OOO SZENTENDRE
KizÚzö ulcp. 24'
T/F;0626318259
řods@ksfudio'lłlhe}u
www.kŚ3tUdio'hu

m 1:500

m 1:50

m 1:50
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teIepü|ésképi beielentési dokumentáció
"S&os" 

em|éKábla elhe|yezese
Budapest Vlll. kerület Hortuszky utca '11., (hrsz: 36616)

TenvEzot Nvrr-ATKozAT

Alu|írott tervező a 3912015 (|||.1.|) kormányrendelet és a tárgyra vonatkozó valamennyi szabványnak,
szabályzatnak és műszaki e|őírásnak, va|amint az á|ta|ános érvényű és ágazati tűzrendészeti e|óhásoknak,
kielégíti a munkavéde|mi, biäonságtechnikai és közegészségügyi, va|amint kornyezetvéde|mi követe|ményeket.
A jogszabá|yokban meghatározott elöírásoKó| e|térésre nem kerü|t sor.
Nem vá|t szükségessé, nem történt a vonatkozó nemzeti és EU szabványoktó| e|térő mrjszaki mego|dás
a|ka|mazása.
A dokumentációban r ögzített müszaki mego|dások megfele|nek az Étv' gĺ 

' $ (2) bekezdés c)-h) pontjának, az 1 993'
évi XCl||. törvény a munkavédelemń| 18.$ bekezdésében fog|a|taknak, va|amint az1997' C||. Törvényben a
Munkavédelem módosĺtásáró|szó|ó követe|ményeknek, továbbá megfe|e|nek a 9/2008' (x'22,) oTM rende|etnek.
A betervezett építési termékek megfe|e|őségi igazo|ássa| rende|keznek.
Az épÍtési tevékenységge|éńntett építmény azbesztet nem tarta|maz.

Az építtető: Vörösmarty Mihá|y Gimnázium
1085 Budapest, Horánszky utca 11.

Tu|ajdonos: Budapest Főváros onkormányzata
1052 Budapest, Városház utca 911.

A tervezett építési tevékenység: ,,Ssos" em|éktáb|a elhe|yezése
A tervezés he|yszíne: Budapest, V|l|. kerĹi|et Horánszky utca 11., hrsz: 366.t6
A tervezés megnevezése: táb|a e|he|yezés
A környezet je||emzői: városkozpont, műem|ék éptilet

A tervező rendelkezik tervezői jogosu|tsággal.

htb//r,vww.mek.h u/nevieqvzek.html

Szentendre, 2016. augusäus 05'

Építész tervező:
upU,ąW

Kocsis Ágnes, építész, vezető tervező
8t11&10072
mobil: 06 30 9895 410
e.mai|: ĺroda@ksstudio.t-onIine.hu

K.s. sTÚDIl
2OOO SZENTENORE
KÔz,Úzl vÍc^ 24'
T/F:0626318259
itď€@|sfuđo.lđ|ho,tu
ľyľ.kcslUdio.hU
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ü|ésképi beielentési dokumentáció
"S&os" 

em|éKáb|a e|he|yezese
Budapest, V|||. kerü|et Horánszky utca 1'ĺ', (hrsz: 36616)

EpĺrÉszrrl MŰszAKl LrínÁs

Műemléki besorolás:

Vörösmańy Mihá|y Gimnázium (Főreá|tanoda)

Az épület ismertetése

A Vörosmarty Gimnázium előcsarnokában a bejárati kapu déli olda|án a falfülkében ||. vĺ|ágháborús
em|éktáb|a ta|á|ható' Az ,ĺ956-os 

forradalom és szabadságharc 60. évÍordulójának em|ékére a gĺmnáziumban
tanu|t és hősi ha|á|t ha|t diákok em|ékére táblát szeretnének kihe|yezni. A táb|a he|yének kiválasáásakor
szempont vo|t, hogy jó| |átható he|yen |egyen. Mivel az előcsarnokban további táb|a kihelyezési |ehetőség
nem vo|t, ezért kerü| a ||. vi|ágháborús em|éktábla a|á a tervezett em|éktáb|a.

Emléktábla

Az em|éktáb|a elhe|yezéséve| egyidőben a lĺ' vi|ágháborús táb|át feljebb ke|| helyeznĺ' és az a|atta |évő he|yre
|ehet az '56-os'' em|éktáblát e|he|yezni. A koszorú tartót szintén e| ke|| távolítani és he|yette 4 db egyforma,
kovácso|tvas koszorú tartót ke|l beépíteni, 2-2 db-otolda|anként szimmetrikusan a pi|asáerekre.

azonosító

tozsszám

védettség

jelleg

név je||emző

eredeti kategória

eredetifőtípus

eredetitípus

megye

heIység

cím

heIyrajziszám

fö|dhivataI

rövid |eírás

A táb|a mérete:
A táb|a anyaga:

915

16054

Műem|ékivéde|em

EpImeny

Mai

Középü|et

oktatási és gyermekintézmény

gimnázium

Budapest

Budapest I
Horánszky Nándor utca ,|1.

36617

Fővárosi Kerri|etek Földh ivata|a

Vörosmańy M ihá|y Gimnázium, egykori Főreá|tanoda h istorizá|ó éprilete'
Tervezte Diescher József, épült ,|87}.ĺ87 -ben' A be|ső udvaron az egykori
kútbó| kialakított szoborkompozíció.

80X96cm
2 cm vastag szürke erezetes márvány, a kő kiválasztásáná| törekedni ke||, hogy
miné|homogénebb legyen a tábla megjelenése

K.s. sTÚDIT
2O()() SZENTENDRE
KozÚzT UToA 24.
T/ F: 06 26 318 259
Ĺoda@hsbdio'tđ|h6}!
www.ksstudio.hu



teIepĹi|ésképi beĺeIentési dokumentáció

"56łď em|éKáb|a e|he|yezáse
Budapest Vlll' kerü|et Horánszky utca 1 1.' (hĺsz: 366.|6)

A táb|a Íe|irata:

EMtÉKEzÉsÜL
az 1956.os foľľadďom és szabadsághaľcľa,

vďamint
aVöľösmaľty MiháIy Gimnázium azon diákiaira,

akik hősi halált haltak vagy áldozatul estek:

Hegyesi KáľolyLászlćl
Pethes Zo|tän

Selényi Emil István

Szalay Tivadaľ

TagányiZso|t
(Két sor szabadon marad, így egy nevet még fe| lehet vésni!)

Álrtottak: a Gimnázium tanáľai, điákktizössége

és öľegdiákiai

20L6

Betĺitĺpus, betúmérđ: Font 02
Betű: 22,5mm magas vésett kivite|, kiaranyozua, azaranyozás színe legyen hasonlatos a

meg|évő táb|án |évő aranyozáshoz
Afelerősítés módja: dűbe|es rögzĺtésse|, a csavarfejek dĺszes réz takaróva| beragasáva és |etakarva

Kocsis Ágnes
építész

K.s. sTÜDtl
MO() SENTENDRE
KlzÚzl vÍc^ 24'
T/F:06263í8259
iÍoda@b3bdio.tdhoiu
ľľľ.kŚ3tudio.hu
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,,SZeles Időkoo
dokumentum Íilm

ott álltak az arctalaĺ Hősök. I956-aI szemben. és vele. és érte. A Forradalomban.

Mindannyiunkért.

Ma már csak megfakult sercegő képkockákon, fotográfiákon.

De igen... a fotográfiák meg-megbicsakló fekete fehér, vérfoltos filmkockĺákká állnak össze.

Filmtink most erre a fotográfiára exponál. Ez afotogrźtťtatźĺ1a ki megemlékezésĺink sziĺk,
nýkorgóan faj dalmas kapujáĺ

A fénykép egy kisláný źtbrźzol. A Forradalom talán legfiatalabb harcosát!

Akit nem nagyon ismerünk még,így hatvan év täv|atábôl sem. Akir<ílnem szóltak
megemlékezések, nincs szobra, emléktáblája Budapesten. A kis zsidó lánykának, akamasz
harcosnak. Mert haľcolt ő. toľkolat ťuzze| és árral szemben. és életeket is mentett.

Ez volt avégzete.

A kis szeplős, vörös hajú csitri leányka: Szeles Erika Kornélia,

,,Felejthetetlen egletlen drága kicsi lányom... Erikám, 194I. I. 6. - I956. XI. 7.',

Ez źt|I Szeles Erika Kornélia sírján, a Kerepesi tęmető egy elfeledett szegletében.

/jlł
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Edesanyja, szül. Blumenfeld Noémi egyedülnevęlte egy szem Ieźnyźtt, édesapja valószíniĺleg
a pesti gettóban vesztette é|etét, még a háboru a|att...

Áll, kihuzotthéLttal,mosolygósan Enka ezen azűfuafokuszált fotográfián. Amely bejźrÍa a
nyugati sajtót.

Egy dán magazin, a Billed Bladet címlapján.

,,Testvérek'' ők a Times címlapjĺának hősével, a Pesti sľáccal, akit máľ jobban ismeľiink.

A fotogľáfiźú a dźn fotóriporter, Vagn Hansen készítette, 56 fonadalmi napjaiban. A
Józsefuárosban. Erika ott harcolt, a Blaha Llljza tér kömyéki negyedben. ott lakott köze|, a
Bezeréđi utca 1l-es számú hźnban. onnan hívta a t<jrténelem.

A harcok aztán elsodorták egymástól a Hősöket, Eľika a Vör<iskereszt önkénteseként, sebesült
mentés k<izben kapott tĺidőlövést, és huný el november 7-én.

Nyomozásunk innen indul.

1956 októberéből, Budapest - Józsefuárosból.

Végigiárjuk egy emberi sors fonalát, a mindent magźtval sodľó történelmi fintor mögött
felsej lő családi tragédia epizódjait.

//,
ľ,,r,/ '/'

r'

Ąr



Munkánkba bevonjuk a Jőzsefvźrosi onkormányzatot, hogy Szeles Erikára emlékező szoboľ,
ill. relieĹ emléktábla létestilhessen a kerületben, mel5ľe pźúyźľ:atíúton kapcsolódva Farkas
Zsőfiaszobrźszmiivésznővel és a helyi onkormátnyzatta|közös projektet dolgozunk ki.

Filmtĺnket 1956-os megemlékezéseken, ünnepen, valamint közszolgźůati televíziók csatornáin
mutatjuk be, és rendelkezésre bocsájtjuk egyéb 56-os kutatások céljara is.

/ĺ
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Szeles Erika emléktábla
M űleírás

Szeles Erika Korné|ia, az 1956-os forradalom idején, a Blaha Lujza térné|
mártírhalált ha|t fiataI lány em|ékére utcai emléktábla készítésének és

e!helyezésének terve.

Az alkotős jellege:
Bronz-re|ief, mely Szeles Erika fotója alapján elkészített fé!alakos portrét
ábrázo| írásos elemekkel kiegészítve.

Az alkotős technikója, méretei:
Mintázott magasdombormű, domború betűs szövegréssze!. Anya ga bronz, az
öntvény Vastagsága: cca 5mm, sú|ya: cca 30 kg, mérete: 80 x 60 x 3 cm.

Az alkotós lehetséges helyszínei:
Budapest VIll. Kerület Népszínház utca, Csokonai utca sarok, Vagy a Blaha Lujza
tér, az önkormányzat áItaljavasolt he|yszín.

Egyé b te ch ni kai a d ato k:

A dombormű 3 db hátábó| 3 db acéIcsap áll ki (100mm hossz, ]-0 mm átm.),
ezekkel rögzĹil a háttérfaIba. A rögzítésifeIületen 100 mm mély, 10mm átm.
furatokat kell kialakítani, ezekbe illeszkednek a csapok, melyeket ragasztássa!
kell rogzíteni.
Az em|éktábla aIá acélkampó eIhelyezése javasolt, amely megem|ékezések
alkaImávaI koszorú akasztására szolgá!.

A mű utóIagos karbantartást nem igényel.

ĺ/
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Szeles Erika bronz emléktábla

költségvetés

L. Dombormű figuráIis részének megmintázása:
f. Felirat bevésése:
3. ].:1-es gipsz ontőminta elkészítése:
4. bronzöntés:
5. öntvény utómunkálatai:
6. elhelyezés a helyszínen:
7. tervezési díi:

fisszesen:

Utemterv

8. Dombormű figurá|is részének megmintázása:
9. FeIirat bevésése:
].0. ].:1-es gipsz öntőminta eIkészítése:
].1.bronzöntés:
12.öntvény utómu nká !atai :

1.3.elhelyezés a he|vszínen:

120,000.-
80,000.-

100,000.-
380,000.-
250,000.-
50,000.-

320,000.-
1.000,000.-

15 munkanap
5 munkanap
4 munkanap

20 munkanap
L0 munkanap
2 munkanap

fisszesen:

Sze nte n d r e, 2OL6-08-29

Fa rkas Zsőfia szobrászm űvész
06 30 650 3872

56 munkanap, azazkb: 3 hónap.
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3 .b . ĺĺ,.'ellé!le-Ł

BUDAPEST rŐvÁęos V||I. KERÜLET JóZSEFVÁROS| oNroęptÁNYznĺ
DR. Kocs|s MÁTÉ

PoLGÁRMEsTER

NYILATKOZAT

Alulírott mint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkorrnányzat (továbbiakban
onkoľmányzat) képviselője nyilatkozom,lrogy a Mindszenty József bíboros böľ1onéveinek
emléket állító szoboľkompozíció megvalósulási helyeként megjelölt Budapest VIII. keľület,
Mindszenty József tér (3494812 fusz-ll) ingatlan az onkoľmőnyzat tulajdona, azon lrarmadik
személynek semmilyen jogosultsága és k<ivetelése nincs.

Nyilatkozom továbbá arról is, hogy az onkormányzat ęZę|7 tulajdonán elhelyezendő
szoborkompozicíő szükség szerinti karbantartásáról, fenntar1ásáról, ápolásáról az
onkormányzat gondoskodni fog.

Ezt a nyilatkozatot a Magyaľoľszági Mindszenty Alapítvány részéľe állítottam ki, a
133/20|5.(vI.04.) szárnú képviselő-testületi határozat a|apján a Nemzeti Kulturális Alaphoz
benyújtandó ptiytnat mellékleteként.

Budapest, 2015. június 4.

'. 
() nlĺĺ;zi-*'.

Ąc-\
lcsis lv|áté

árměšťeľ \
i, ĺ.

eľ .' \
ü/t}&Ä*

|082 Budapest, Baross u.63-67 . Teleíon: 0ó | 459 2|00 . E.mail: po|garmestel@jozseÍvaros'hu . wwwjozseŃaros'hu
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3. c-.,rre'\\el!.\Ą

vÁLLALKoZÁsI sZBRZoDÉs

amely létrejĺiu eg;.,lělőI a iVlagyaroľszági Mindszcnt.v A|apítvánľ (képviselo: Kovács Ger.ee|y.
alapítván1.'i képviselő)
székhel1.'e: l085 Budapest, Hoľánszk'v u.22.
adószáma: l 8063703- | -42
számlavczető bank: Erste Bank Zrľ.
bankszámlaszám: l |99 1 |02-021 39889-00000000

mint l\.Iegrendelő,

másfelől E g"vházm Íivészeti KÍ.t. ( képvise|ő : Heľmann Zsolt)
szókhely.c: l l l l Budapest. t'ágymán1.osi u. 6. fszt. |'
adószám : 24806367 -f.4f
szám-|avezeto bank: oTP Bank Zrt.
bankszámlaszám : ] l 7 1 0002-202| 41 19

mint Vá|lalkozó (Miivész) ktĺzött a kovetkezok szerint:

Pľeambu|um

A Budapest Főváľos VIII. keľĹi|et JózseÍVáľosi onkoľmánvzat korábbi. 133/20t5. (V|.4.) sz. lratáľozatára
tekintettel, dľ' Kocsis Máté polgáľmesteľ és Sántha Péteľné a|polgárrnestcľ 2016. febľuáľ I0.i szóbeli
kĺjtelezettségvállalásának biltokáball a további anyagi finanszírozást iIletően' va|amint az emlékmtiál1ítás
kĺizoscn mcghatáľozott' legkésobb 2016. oktĺibeľ 30-ig tervezetĹ teljesítése éľdekében a Mag;.aľoľszági
Mindszcnty Alapítvány. elŕífinanszírozza a Budapest MII. keľĹilet József utca - Tolnai t,ajos (vo|t Conti)
utca keresztezĺĺdésénél lćvő, Mindszcntv József térľe teľvezett Minĺlszenly* Jtizsef ěs PietłęIcincli Szent
Pio aĺycl bilrłkćlció.'; taĺt|ilktlzásťłt megjeleníto emlé|ĺníj (a továbbiakban: Em|ékmű) munkálatainak
megkezdését. Ennek ćrdckében az onkonnán1''zathoz MA |/2/0|4./2015. novembcľ 2-i iktatószámťr
tájékoztatásában .ielzett. a szoborá|lításľa befol1'.ó adományokból és aZ alapítvány saját kiegészítő
támogatasából származó 2.500.000. a7a7 kétmiI|ió-ötsz:Ázezer foľint eľejéig Heľmann Zso|t
szobľászművéssze| az alábbi szerződést köti:

1' A Vál|alkozo (Művćsz) ktitclczi magát. hog;* elkészíti az Em|ékmíi a|ább f.e|soro|t murikálatait a
megľendelo számára:

a. vázkészítés

b, teljes kĺjľti művészeti előkészítés és munka

c. a te|jes a|akú szoboľ' valamint a teljcs cmlékhe|y kicsinvített (l :10 léptékĹr) makettjének elkészítése.

d, az a,_c,. pontban fbglaIt munkák Iektoľátusi bcn1'.újtása és elfogadtatása.

2. A Vá||a|kozó (MĹivész) a szĹikséges an,vagokat a nreghatál.ozott mennviségben és mintĺségben beszeľzi.
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3. Vá||alkozó (Műr.ész) az |. c, pontban foglalt makettet az Emlékmű felállítasát követően a
Megľendelonek átadja. Megľendelŕi tu<Jotnásul r.eszi, hog;- a |étľejött a]kotás szerzőijogvédelem a|att áll,
annak báľminemĹi megváltoztatásáľa csak a Vállakozó (iVĹĺvész) hozzájáľulásáva|iogosu[t.

4. A fblek a r.állalkozói c|íiat bruttó 2.500.000 Ft-ban, azaz kétmil|ićl.ötszázezer foľĺntban határozzák
meg. A vál|alkozói díi magában foglalja a tcvćkcnvséghezszĹikséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb
kö|tséget'

5. Az |. pontban foglalt munkálatok a lektoľátusi elfogadássa| minosülnek teliesítettnek, a míĺr,észi
szabadság eIveinek tiszteletben taftása mellett.

6. A Megľeĺldelő kŕjte|czi nragát, hogy a válla|koz<ii díjbĺ5l számla ellenében

a. elsó előlegként 7-50.000 Ft-ot, azazhótszäzötr'.enezeľ forintot 20 |6. februáľ 28-ig:

b. második előlegként 750.000 Ft-ot,azaz hétszázöh.enezeľforintot 20l6. máľcius 3l-ig

c, harmaĺlik előlegként 500.000 Ft-ot. azaz őtszi,zezer Íbrintot 20l6. ápľilis 30-ig

d" a teljes összegbo| tbnnmaľadó ręsĺ. 500.000 Ft-ot, azaz ötszilzczcr foľintot az elkészĹilt a]kotás
lektorátusi e|fbgadását k<ĺvcto 5 banki nrunkanapon be|Ĺil

a Vá l la l kozó (M ri vész) Í'errt megn evezeťt ba nkszánl ĺá.i ára átutalj a.

7. A VálIalkozó (MĹivćsz) kötelezi magát, hog;'. amelrnviben az l . pontban kĺjrĹilíĺ mullkákat legkésőbb
2016. augusztus 3l-ig neki fe|ľĺihatĺian nem te|.jesíti. az elolcgként átutalt cĺsszcgcket 201ó. szeptembeľ
lS-ig visszautalia a Megrende|ő fent nregner,ezeĺt bankszámlájára'

8. A jelen szerzodésben nem szabál.v.ozott kéľdésekben a Polgári 
.l.örvénykön1.'vről 

szó|ó 20l3. évi V. tv.
von'atkozó rendelkezései az irányadóak. Ezt a szerződést a felck cgyctértticn clfogadták ć.s a|áírták.

Kelt Bp. 20ló. ér, fbbľuáľ hó l 8. napján.

Egyházművészeti Kft.
SzékheIy; 1i11 Bo., Lá5ynláľ'vĺsi u' 6. F:z. i

a Vá||alkozó
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VIII. Keľiĺleti Mindszentv Emlékmű

munkálatai o. oi"ĺ

2016.2017. évben

Ami elké szü|t 20 | 6 márc ius ától a Mindszen ty A|apitv źny me gbízěséb ő| :

- Mindszenty József bíboros egészalakos agyagszobľának etalonja 2, 20 m-es
nagyságban elkészült a Mindszenty Alapítvány 2,5 mĺllĺós díjából

(A munka kezdésénél az onkormányzatfO milliós és a Mindszenty Alapítvźny 2,5 milliós
ajźnl'atéú ťrgyelembe véve készítettem el az aąyagszobrot a tewezett 2m-es szobor arźtĺyait
megnövelve2,20 m-re, mely aháttérfa|ak és az üvegkompozíció arźtnyait is megnövelik.
Így azeredeti 2015-ös árajćn|attó|nem tudok eltérni.)

2 millió forint

- A formakészítés lenne a következő fĺázis ebből az összegből, amit nagyon stirget az
agyagszoboľ állapota

5 millió forint:

- A művészeti díj fennmaradó tisszege
- Pió atyaalakjźnak, üvegkompozíciőjttnakművészeti kivitelezésę, tiszteletdíja
- szobor viaszformájának elkészítése a bľonzöntés elĺjkészítéséhez

5 millió forint:

- Bľonzöntés, cize||éůźls, patinźnts

7,3 mil|iő fońnt:

Az Emlékmű teljes kültéri kompozíciójának kivitelezése,
- kihelyezése, összeál|itźsa, építő mérnöki munka,
- mészkőfalak anyagköltsége, felźi|itása, feliratok bevésése

onkormányzat hatásköre a munkavégzés folyamatának segítés ę és a 201'7 . áprilisi íd(5hatér

tartása érdekében a helyszín biztosítása:

kĺjzterület foglalási engedély
v iz, v i||any, wc bizto sítiísa

<isszes közmtĺ engedélyeztetése és az ezze| jétró ügyek
a vilźryitős teljes körű kiépítése, tervekkel, engedélyekkel
a mtĺ megépítéséhęz sztĺkséges tertiletet biĺosítani engedéllyel
kerítéssel bekeríteni a munkateriiletet

Tisztelettel: Hermann Zsolt
Budapest; 20Í6. 08.24.
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