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Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester, Sántha Péterné alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  február  21. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Golgota téri Stációk helyreállításával kapcsolatos döntések megho-
zatalára 
A  napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített 
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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: 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság 
selő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Országgyűlés a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. 
törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási 
célú támogatások fejezetének  24.  pontjában  250.000,0e Ft  összegű költségvetési támogatást 
biztosított a Golgota téri Stáció helyreállítására.  A  támogatás felhasználásának részletes sza-
bályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot  ad  ki az Önkor-
mányzat számára.  A  törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje  2020.  de-
cember  31. 

A  támogatás igénybevételéhez az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú adatlap és egyéb 
kapcsolódó dokumentumok (elkészült létesítmény üzemeltetésére, üzemeltetési költségekre 
vonatkozó nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(XII.  31.)  Korm. rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja alapján) benyújtása szükséges  2019. 
március  5.  napjáig. 

A  Golgota téren lévő kálvária kápolnához kapcsolódó eredeti kálvária szobrokat 1942-ben 
Grantner Jenő faragta mészkőből, azonban a II. világháborúban a szobrok elpusztulták, ezért 
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később azokat újra faragták. Az újrafaragott szobrokat áthelyezték a Rezső térre.  A  hatvanas 
években felrobbantották a kápolnát, 1970-ben az  1.-es  és XIV.-es  stációt megmentették, azt a 
Rezső téri Magyarok Nagyasszonya téri templom mögött állították fel.  A  VI. stáció dom-
borművét beépítették a templom bejáratánál lévő „Malenkij robot" emléktáblába, míg a 
VIII. stáció domborműve a templom hátsó falán található „56-os emlékmű" része lett.  A 
XIII. stáció sérült domborműve a Polgármesteri Hivatalban található, továbbá a Magyarok 
Nagyasszonya téri templomban még néhány sérült stáció-dombormű megtalálható. Az ere-
deti domborműveket Szécsi Antal szobrászművész készítette. Ezek mintái alapján készültek 
el a stáció-domboiművek máriabesnyői kálvária stációi műkőből, így a kálvária  14  stációja 
nagy valószínűséggel teljes egészében rekonstruálható egy szobrász-restaurátor művész 
megbízásával. 

Az előzetes szobrász-restaurátor művésztől kért indikatív árajánlatok alapján a stációk hely-
reállítása — a  14  stációépítmény a rájuk kerülő bronz domborművekkel, valamint a szüksé-
ges járulékos költségekkel (művészi előkészítés, modellkészítés, lektorálás, munkadíj, ala-
pozás, szállítás, elhelyezés) együtt — megvalósulhat a központi költségvetésben biztosított 
fedezetből. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a támogatás befogadásáról, az adatlap és az egyéb 
kapcsolódó dokumentumok aláírásáról, illetve a tervezett műalkotások tekintetében. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, egyrészt a Golgota téri Stációk helyreállítása érdekében biztosított  250  millió 
Ft  költségvetési támogatás befogadása, másrészt Képviselő-testületi hozzájárulás a helyreál-
lításhoz. 

A  döntés a támogatáson kívül pénzügyi fedezetet nem igényel.  A  támogatáshoz önkormány-
zati önrész nem szükséges. Az igénybevételi adatlapon viszont nyilatkozni kell, hogy 
amennyiben a tevékenység a támogatás összegén felül többletköltséggel jár, úgy annak fe-
dezete saját forrásként rendelkezésre áll. Az előzetes indikatív ajánlat szerint a támogatás a 
teljes megvalósítás költségét fedezi. 

Az elkészült létesítményt az Önkormányzat fogja üzemeltetni, a kötelező fenntartási időszak 
5  év.  A  várható fenntartási költség évente  500.000,- Ft,  melyre előzetes kötelezettségvállalás 
szükséges önként vállalt feladataként, melynek fedezetét az Önkormányzat közhatalmi bevé-
teleinek terhére javasoljuk biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  8.  pontja 
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése, köztéri 
szobor, műalkotás állítása. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rende-
let  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja alapján:  A  kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kér-
ni arra vonatkozóan, hogy az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és mi-
lyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása,  ha 
a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az 
államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Budapest, 2019.  február 4 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Golgota téren lévő  14  Stációt helyreállítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2. a Golgota téren lévő  14  Stáció helyreállításával összefüggésben a Magyarország 
2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény  3.  melléklete  (A  helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejeze-
tének  24.  pontjában biztosított  250.000,0  e  Ft  összegű támogatást befogadja, felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok 
aláírására, és esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  2019.  február  21. 

3. a Golgota téren lévő  14  Stációt  5  évig fenntartja, ennek érdekében előzetes kötele-
zettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként 2020-tól évente  500  e  Ft 
összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól a tárgyévi költség-
vetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése 

5. felkéri a polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozat 
kiadására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Pénzügyi Ügy-
osztály 

dr. Sár4í Botond 
polgármester 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

C av 

dr. Mészár  Erika 
aljegyzö 
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.ADATLAP 

egyedi költségvetési támogatás igénybevételéhez 

I.1 A  döntés száma: Magyarország  2018.  évi központi költségvetéséről szóló  2017.  évi C. törvény  3. 
melléklet II.  24.  pontja 

1.2 A  nevesített feladat 
elnevezése: Golgota téri Stáció helyreállítása 

1.3 A  támogatás összege 
(Ft):  250 000 000 

II.  A  TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI: 

II.1. Önkormányzat neve: Budapest  VIII. Kerület Önkormányzata 

11.2. Önkormányzat címe: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

11.3. Kapcsolattartó neve: Iványi Gyöngyvér 

11.4. Kapcsolattartó telefonszáma (körzetszámmal): 3614592279 

11.5. Kapcsolattartó  e-mail  címe: foepitesz@jozsefvaros.hu 

Új táblázat 

Ill. A  TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK: 
MA  .  A  támogatásból megvalósítandó feladat 
pontos megnevezése: 

A Budapest  VIII. kerület, Golgota téri egykori stációk 
helyreállítása. 

111.2 A  feladathoz kapcsolódó kiadási tételek felsorolása összeggel: 

No. Kiadási tétel megnevezése Támogatási összeg  (Ft) 

1. művészeti előkészítés 10 000 000 

2. 14  db stáció elkészítése alapozással és elhelyezéssel 163 500 000 

3. 3  db kereszt elkészítése alapozással és elhelyezéssel 76 500 000 

4. 

 

0 

5. 

 

0 

6. 

 

0 

7. 

 

0 

8. 

 

0 

9. 

 

if 0 
A  táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... 

1/3 



Azonosító:  437277  Kitöltő:  Budapest  VIII. Kerület Önkormányzata PDF készült:  2019.01.29. 17:29:56 

10. 

 

0 

Összesen 250 000 000 

111.3.  Fejlesztés esetén a megvalósítás helyszínének megnevezése is helyrajzi száma, címe: 

No. Érinett ingatlan, közterület 
megnevezése Cím Helyrajzi szám 

1. park Budapest  VIII. kerület, Golgota tér (38812) 

111.4. A  feladat részletes szöveges bemutatása: 

A Budapest  VIII. kerület, Golgota téren az 1970-es évek közepéig állt a Kálvária kápolna a stációkkal és a 
golgotával.  A  kápolnát felrobbantották, a stációk többsége megsemmisült.  A  golgota keresztjei és a megmaradt 
stációk a VIII. kerületi Magyarok Nagyasszonya téren kerültek elhelyezésre.  A  Golgota téren az eredetivel 
megegyező módon kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat újra elhelyezni a stációkat és a golgotát.  A  helyreállítás a 
14db stációépítmény (faragott kő + bronz dombormű) is a golgota  3  keresztjének rekonstrukcióját jelenti. 

111.5.  Kiadási tételek mindösszesen  (Ft): 250 000 000 

  

IV.  NYILATKOZATOK 

IV.1. A  támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles? Nem hatósági engedélyköteles 

IV.2. A  szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik-e? 

 

IV.3. Az érintett hatósági engedélyköteles tevékenységre vonatkozó részletes adatok: 

No. 
Engedélyköteles 
tevékenység 
megnevezése: 

Hatósági 
engedély 
száma: 

Hatósági 
engedély 
kelte: 

Jogerőre 
emelkedés 
időpontja: 

Érintett 
ingatlan(ok) 
címe: 

Érintett ingatlan(ok) 
helyrajzi száma: 

1. 

      

IV.4. A  támogatott tevékenység kapcsán ÁFA levonási jog az Önkormányzatot megilleti? nem 

 

IV.5. Mely támogatott tevékenység kapcsán illeti meg az Önkormányzatot az ÁFA levonást jog? 

 

No. Résztevékenyég (kiadási tétel) megnevezése Támogatási összeg:  (Ft) 

1. 

  

0 

2. 

  

0 

3. 

  

0 

4. 

  

0 

5. 

  

0 

Összesen: 

 

0 

IV. 6.  Ávr.  75.  §  (2)  bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt nyilatkozatok: 

A  Támogatott a Jelen Adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy 

[ ] a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek 
[ ]  b)  nem áll adósságrendezési eljárás alatt 
[ ]  c)  amennyiben a tevékenység a támogatás összegén felül többletköltséggel jár, úgy annak fedezete saját 
forrásként rendelkezésre áll 
[ ]  d)  megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
[ ] e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, mely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 
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P.H. 

polgármester jegyző 
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