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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

X 

X 

•  

 

• 

javasolja a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Dr. Ratzky  Rita,  a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatója, kezdeményezte egy emléktábla 
elhelyezését, tekintettel arra, hogy Szendrey Júlia (Petőfi Sándor felesége) idén  190  éve szüle-
tett és  150  éve  halt  meg. 

Szendrey Júlia Keszthelyen született  1828.  december 29-én, Mezőberényben, majd Pesten ta-
nult. 1846-ban találkozott Petőfi Sándorral Nagykárolyban, akivel  1  év múlva összeházasodtak. 
Egy fiuk született, Zoltán. Petőfi halála után 1850-ben hozzáment Horvát Árpád történészhez. 
Házasságuk megromlását követően, élete végéig a Horánszky utca  13.  szám alatti épületben 
lakott 1867-től  1868.  szeptember 6-án bekövetkezett haláláig. Élete során számos verse jelent 
meg, naplót is vezetett, továbbá műfordítóként is alkotott. Magyarországon  Hans Christian  An-
dersen meséi először nyomtatásban Szendrey Júlia fordításában jelentek meg 1856-
ban, fordításaiban bátran használta a korabeli magyar gyermekfolldór elemeit is. 

A  fentiek alapján, javaslom emléktábla elhelyezését a Horánszky utca  13.  szám alatti épület 
homlokzatán, Szendrey Júlia emlékére. ÉR  EZ  ETT 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

647 t.e4, 
dr. Mészár  Erika 

aljegyző 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területén elhelyezni tervezett műalkotások tekin-
tetében. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Képviselő-testület a Horánszky utca  13.  szám alatti épület homlokzatán, 
Szendrey Júlia emlékére emléktábla elhelyezéséhez adja hozzájárulását. 

Szendrey Júlia emléktáblájának elkészíttetésére és elhelyezésére a kezdeményező nem rendelke-
zik anyagi forrással, ezért az emléktábla elkészíttetését és elhelyezését az Önkormányzattól kéri. 
A  tábla bekerülési költsége előzetes becslés alapján bruttó  200e Ft,  melynek fedezetét Sántha 
Péterné alpolgármester keretéből javaslom biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  8.  pontja sze-
rint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése, köztéri szobor, 
műalkotás állítása. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja Szendrey Júlia emlékére a  Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca 
13.  szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó  200.000 Ft  fedezet 
biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. a határozat  1.  pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-
01  működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret cél-
tartalék- önként vállalt feladat - előirányzatról  200,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11105  cím - 
önként vállalt feladat — egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kia-
dási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2018.  évi költségvetési rende-
let módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2018.  évi költségvetés módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2018.  szeptember  28. 

Sántha Péterné 
alpolgármester 
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