
Tisztelettel: 

Budapest, 2019.  március  04. 

Dr.  Scheuer  G 
Kancellár 

5.a.  sz. melléklet 

Iktató szám: ELTE/4116/2(2019) 

dr. Sára Botond úrnak 
polgármester 

Polgármesteri Hivatal 
Baross  u. 63-67. 
Budapest  VIII. 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

KANCELLÁR 

Tárgy: Hozzájárulás a  Magyar  Királyi 
30.  Honvéd Gyalogezred Kallós Ede által 
tervezett emlékművének helyreállításához 

Tisztelt Polgármester Úr! 

1935.  november  3.  avatásától eltávolításáig a ma  1082 Budapest  VIII. Rigó utca  16.  (hrsz:  35214) 
szám alatt lévő ház falán volt megtalálható az a Kallós Ede által tervezett dombormű  es  emléktábla, 
amely a  Magyar  Királyi  30.  Honvéd Gyalogezred katonája I világháborús hőstettének és magának 
az ezrednek állított emléket. 

Tudomásom szerint az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány közreműködésével pályázatot hirdetett I. 
világháborús emlékművek helyreállítására, amely felhívásra az Önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani. 

Miután az épület az általam képviselt Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében van, 
az épület vagyonkezelőjeként hozzájárulok a domborműnek és az emléktáblának a 
helyreállításához, azoknak, valamint a támogató által előírt további kötelező kiegészítő 
táblának az épület falán történő elhelyezéséhez. 

Kérem, hogy a kihelyezés műszaki munkálataival kapcsolatosan az alábbi személyt keressék: 
Név: Gombkötő Nimród Márk 
Telefonszám:  +36-30-218-0975 
E-mail: gombkoto.nimrod.mark@kancellaria.elte.hu 

A  projekt további részleteivel rendelkezésükre áll: 
Név: Fortuna Zoltan 
Telefonszám:  +36-30-241-7723 
E-mail: fortuna.zoltan@kancellaria.elte.hu 

1056 Budapest,  Szerb  u. 21-23. *  Telefon:  460-4446 * Fax: 411-6760 * 
E-mail: kancellar@elte.hu 



Dr.  Scheuer  G 
Kancellár 

5.b.  sz. melléklet 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

KANCELLÁR 

Iktató szám:T,  446/ 2  (A)  I 

dr. Sára Botond úrnak 
polgármester 

Polgármesteri Hivatal 
Baross  u. 63-67. 
Budapest  VIII. 

Tárgy: Vállalás az M.K. 
30.  Honv. Gyalogez. emlékművének 

megóvásával kapcsolatban 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A  Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési  Zn.  által megfogalmazott kérésre válaszul 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem: 

1. Amennyiben az ELTE vagyonkezelésében lévő  1082 Budapest  VIII. Rigó utca  16.  (hrsz: 
35214)  szám alatti épület homlokzatán — korábbi hozzájárulásom alapján — a Józsefvárosi 
Önkormányzat helyreállíttatja a  Magyar  Királyi  30.  Honvéd Gyalogezrednek emléket állító 
domborművet  es  emléktáblát, abban az esetben az Egyetem vállalja, hogy a jövőben az 
emlékművet ápolja, a szükséges rendszeres karbantartásokat elvégzi. 

2. Vállaljuk továbbá azt is, hogy amennyiben a műalkotáson állapotváltozást észlelünk arról az 
emlékmű majdani tulajdonosát, a Józsefvárosi Önkormányzatot tájékoztatjuk. 

Továbbra is, kérem, hogy: 
• a kihelyezés műszaki munkálataival kapcsolatosan az alábbi személyt keressék: 

Név: Gombkötő  Nimrod  Márk 
Telefonszám: +36-30-218-0975 
E-mail: gombkoto.nimrod.mark@kancellaria.elte.hu 

• a projekt további részleteivel kapcsolatosan rendelkezésükre áll: 
Név: Fortuna  Zoltán 
Telefonszám: +36-30-241-7723 
E-mail: fortuna.zoltan@kancellaria.elte.hu 

Budapest, 2019.  április  08. 

Tisztelettel: 

1056 Budapest,  Szerb  u. 21-23. *  Telefon:  460-4446 * Fax: 411-6760 * 
E-mail: kancellar@elte.hu 

 

  

   



6.  sz. melléklet 

Majoros Ágnes 

Feladó: Pályázat <palyazat@elsovilaghaboru.com > 

Küldve: hétfő  2019.  április  89:56 

Címzett: 'Majoros Ágnes' 

Tárgy: RE: információ kérés KKETTKK-CP-02 pályázatról 

Mellékletek: image002jpg; image003jpg; 1mage004jpg 

Tisztelt Majoros  Agnes! 

Támogatási szerződés csak akkor készül, amikor a szakmai bírálóbizottság döntést hoz a beérkezett pályázatokról, 
ilyenkor a pályázati adatlapon megadott  e-mail  címen tájékoztatjuk a pályázót, hogy mekkora 

összeget nyert el. 

Ugyanebben az értesítő levélben küldünk egy linket, ahonnan letölthetőek azok a dokumentumok 
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CENTENM1 
amelyek a támogatási szerződés megírásához szükségesek. Amikor ezek a dokumentumok 

EMLÜKBIZOTTSÁG megérkeznek a pályázótól akkor kerül elkészítésre a támogatási szerződés. 

Így tervezetet nem tudunk küldeni. 

A  jelenlegi helyzet szerint a támogatási és elszámolási időszak  2019.  június  30-a. Ha  a döntés pld. csak májusban 

realizálódik várhatóan lesz lehetőség az időszak kitolására. 

Üdvözlettel: 

Benedekffy Krisztina 
pályázati koordinátor 

Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 

Budapest, 1054  Báthory  U. 20. 

Telefon:  +36-1-301-0943 

Fax: +36-1-301-0453 

Ez az elektronikus  level  és az Összes hozza tartozó csaton melléklet  (nos,  jogilag. szakmailag vagy más módon védett bizalmas információt tartalmazhat  A  levelet 
és  a  hozza tanozó csatolmányokat kizárólag  a cimzen,  illetve az általa  meghatalmazonak  használhatják fel. Amennyiben nem Ön  a level  címzettje, akkor  a level 
tartalmának  es  esetleges csatolmányainak közlése, reprodukálása, másolása. elmentése vagy egyéb más úton történő  tedesztése,  felhasználása szigorúan 
tilos. Amennyiben tévedésből kapta meg ezt  a level&  kérjük azonnal értesítse e-mail-ben  a level  küldőjét és törölje  a  levelet, valamint annak összes csaton 
mellékletet  a  rendszeréből.  A  levél címzettje tudomásul veszi  ás  hozzájárul, hogy  a  levelekhez, üzenetekhez  a  Közép-  ás  Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány más alkalmazottja  is  hozzáférhet  a Közalapitvány  folyamatos munkamenetének biztosítása érdekében. Adatkezelési jogairól és 
adatkezelési gyakorlatunkról bővebben itt olvashat  Intutitortenelent infolud 

This message and its attachments are confidential and may be privileged m otherwise protected from disclosure and solely  tör  the use of the person(s) or emily to 
whom it is intended. If you are not the intended recipient, be advised that any use of this message is prohibited and may be unlawful, and you must not copy this 
message or its attachments or disclose its contents to other persons. If you believe that you have received this message in error and are not the intended recipient, 
please notify the sender immediately and delete this message and its attachments from your system. The recipient of this e-mail acknowledges and agrees that, as 
pail of the work processes of the Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society the message may be accessed by other 
employees..For more information on your rights regarding data processing and on our practices regarding data processing, please refer to lutp://tortenelentinfolud 

From:  Majoros Ágnes  [mailto:majoros-agnes@rev8.hu] 

Sent: Wednesday, April 3, 2019 4:30 PM 

To: palyazat@elsovilaghaboru.com 

Subject:  információ kérés  KKETTKK-CP-02  pályázatról 

Tisztelt Közalapítvány! 

Az első világháborús emlékműveket támogató, KKETTKK-CP-02 kódjelű pályázatukon Józsefváros Önkormányzata 

pályázati kíván. 



A  döntéshozói jóváhagyás előkészítéséhez a támogatási szerződés tervezetét szeretnénk megismerni, kérném ebben 

segítségüket. 

Mivel a pályázat támogatási időszakának végéhez közeledünk és ez az időpont egyezik a megvalósítás időszakával, 

kérném szíves visszajelzésüket arról, hogy amennyiben a pályázati áprilisban benyújtásra kerül és később támogatást 

kap, van-e lehetőség arra, hogy a megvalósítás a június  30-i  határidőn túl kerüljön kivitelezésre? 

Válaszukat előre is köszönöm! 

Üdvözlettel: 

Majoros Ágnes 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési  Zn. 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
+36 20 368 6362 
maioros-aanes@rev8.hu  

RtvET 
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dr. 

kancellári hatáskörben eljáró 

mb.  jogi és humánpolitikai osztályvezető 

Magyar  Képzőművészeti Egyetem 

7.a.  sz. melléklet 

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM 

1062 BUDAPEST,  ANDRÁSSY ÚT  69-71. 

KANCELLÁR 

( 1 6C L9.4piq 

Iványi Gyöngyvér 
Főépítész, irodavezető 
Városépítészeti Iroda 
Józsefvárosi Önkormányzat 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Tisztelt Főépítész Asszony! 

Köszönjük megkeresésüket! 

A Magyar  Királyi  30.  Honvéd Gyalogezred Kallós Ede által 1935-ben készített első 

világháborús emlékművének rekonstrukcióját, a bronz dombormű újra alkotását egyetemünk 

Szobrász tanszéke  5.525.000  forint + áfa áron vállalja. 

A  vállalkozói díj tartalmazza 

• hallgatói pályázat kiírását a kisléptékű modellre (a korabeli fotók alapján), 

• a győztes pályamű eredeti méretben való megmintázását és bronzba öntését, 

• az elkészült mű helyszíni felállítását. 

A  műalkotás mérete mintegy  100x200 cm,  helyszíne:  1082 Budapest,  Rigó utca — Baross utca 

sarkán lévő, az ELTE tulajdonát képező épület. 

A  munkát az aláírt szerződéstől kezdődően  6  hónap alatt tudjuk elkészíteni. 

Ajánlatunk  2019.  június 30-ig érvényes. 

Budapest, 2019.  március  29. 

Visszajelzésüket várva tisztelettel: 



Tb. sz.  melléklet 

Mühely Cím:  2081,  Pilisesaba Fő  lit 23. 

Peller Károly Tel/Fax:  06-26-373-327 

Műkőkészítő Mester Mobil  Tel:  30/ 9-418-543 

e-  mail:  info@oellerko.hu 

web:  www.pellerko.hu 

. I o.hu 

ÄRAJÁNLAT 
emléktábla készítésre 

A  tábla anyaga: Carrarai márvány. 
Mérete:  100  X  60  X  2 cm. 

Homok fújt  Romano  feketére festett betűvel 
4db bronz díszesavar. 

A  tábla elkészítésének összköltsége: 

Nettó:  241.500,-Ft 
Bruttó:  306.705,-Ft 

Helyezés költsége 

Nettó:  57.500,-Ft 
Bruttó:  73.025,-Ft 

A  bronz dombormű költségei megközelítőleg 

6.000.000,-Ft 4  ÁFA ± szállítás, helyezés 

Köszönjük az érdeklődést! Piliscsaba, 

2019/03/05/ 

Az árajánlat  30  napig érvényes. 

AZ  OROM,  KELLEY AZ  OLCSOBB VÁSÁRLÁS SZEREZ, SOHA  NEM  TART OLEAN SOKÁIG, MINT 

A  BOSSZÚSÁG, MÉLYET A  GYENGÉBB MINŐSÉG OROZ 
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