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Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester. Rádai  Daniel 
alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2021.  JÚNIUS  30. ( sz. napirend 

Tárgy: Javaslat köztér elnevezésével és Benyovszky Móric szobrának elhelyezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni,  a  határozat elfogadásához egyszerű többség 
szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 
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KÉSZÍTETTE: BARTA FERENC, VASS  ANDREA 

PÉNZÜGYI FEDEZE  ET  IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 1 . -,!--\:•-ri  t-4.4__ ,-042_, 

JOGI KONTROLL: 

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

 

D . V ei ZILVIA 

LJEG  ZO 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Kulturális,  Civil,  Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság x 
véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
véleményezi 

Határozati javaslat: 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és  a  Kulturális,  Civil,  Oktatási,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja  a  Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  józsefvárosi kötődésű Benyovszky Társaság, Benyovszky Móric születésének  280.  és 
halálának  235.  évfordulójára készül az év második felében.  A  méltó megemlékezések 
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előkészítésére, a Társaság felkérésére, Nemzeti Bizottság alakult kiemelkedő kulturális 
intézmények, mint például az Országos Széchenyi Könyvtár, a Nemzeti Múzeum, az 
Országos Levéltár, az Országos Hadtörténeti Intézet  es  Múzeum, a  Magyar  Földrajzi 
Múzeum, az MMA részvételével. 

A  megemlékezés programjainak a megvalósítására — a társaság kezdeményezésére - széles 
szakmai és társadalmi összefogás indult, így sor kerül a  Magyar  Posta emlékbélyegének, a 
Magyar  Nemzeti  Bank  díszérméjének a kiadására, a Benyovszky emlékszobor felavatására, 
nemzetközi konferenciára, kiállításokra,  es  elkészült az új magyar opera-musical, melynek 
tervezett bemutatására a  Magyar  Állami Operaház közreműködésével kerül sor a Benyovszky 
Móric születésnapja alkalmából,  2021.  szeptemberében. 

A  Benyovszky Társaság felajánlotta Józsefváros számára, a bronzból készült Benyovszky 

Móric emlékszobrot és annak elhelyezését. 

Javaslatuk szerint a szobrot az Orczy Út, Diószegi S. utca, Elnök utca kereszteződésében 
szeretnék elhelyezni. Emellett a Diószegi utca jelenleg nevenincs öblösödése ami helyrajzi 
szám szerint a Diószegi Sámuel utca része Benyovszky Móricról történő elnevezését 
kezdeményezik. 

A  közterület fotóját a jelen előterjesztés  1., 2.,  melléklete, a szobor elhelyezésének helyét 
jelen előterjesztés  3.  melléklete, a szobor látványtervét a jelen előterjesztés  4.  melléklete 
tartalmazza. Az érintett közterület tulajdoni lapját az  5.  melléklet, a Benyovszky Társaság 
felajánlását a  6.  sz. melléklet tartalmazza. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  Fővárosi Közgyűlés kizárólagos joga a főváros területén a közterületek elnevezése, 
azonban előtte ki kell kérnie az érintett kerületek véleményét, illetve a kerületek is élhetnek 
ilyen típusú kezdeményezéssel a Közgyűlés irányában.  Budapest  Főváros Önkormányzata 
Közgyűlésének a közterület-  es  városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló  94/2012.  (XII.  27.)  Főv. Kgy. rendeletének  6.  §  (3) 
bekezdése alapján a kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a 
főpolgármesterhez kell továbbítani. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.evi CLOEOCXIX. törvény  42§ 8.  pontja 
alapján köztéri szobor állítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

Budapest  Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek 
megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
94/2012.  (XII.  27.)  Főv. Kgy. rendeletének  16.  §  (3)  bekezdése alapján — figyelemmel az 
Mötv.  23.  §  (3)  bekezdésére is — az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról 
a kerületi önkormányzat gondoskodik. 

In A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő,  35903  hrsz.-ú közterület egy részének a Diószegi S utca  es  az Orczy út 
által közrezárt kis térnek Benyovszky Móric térként történő elnevezésének kezdeményezése. 

A  döntés pénzügyi fedezetet igényel, tekintettel arra, hogy új utcanév-táblákat kell elhelyezni 
a téren.  A  4db utcanévtábla legyártása  es  szerelése (kerítésre történő rögzítéssel a  2019.  évi 
árak alapján kalkulálva 9.000Ft + ÁFA/db áron) 36.000Ft+ÁFA fedezetet igényel. 
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A 2021.  évi költségvetésről szóló rendelet az utcanév táblák cseréjére a Gazdálkodási 
Ügyosztály költségvetésében a  20810  címen tartalmaz előirányzatot, melynek terhére a 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítható. 

A  szobor elhelyezéséhez alapzat és tábla elhelyezése is szükséges amit a Benyovszky 
Társaság vállal. 

IV.  Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (4) 
bekezdés  6.  pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, 
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló  94/2012.  (XII.  27.)  Főv. Kgy. rendelet  6. 
§  (5)  bekezdés  b)  pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közterületek 
elnevezése, elnevezésük megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése 
mellett. 

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. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXX VIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.) 
Korn.  rendelet értelmében  2021.  június 15-ei hatállyal, a települési önkormányzat képviselő-
testülete illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

A  helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991.  évi XX. tv.  109.§  alapján 
művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, 
Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat 
közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a 
kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. 
A  döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek 
1. számú melléklet Diószegi Sámuel ás Orczy út találkozása az Öböl 
2. számú melléklet Diószegi Sámuel és Orczy  (it  találkozása az Öböl 
3. Benyovszky Móric szobor tervezett helye 
4. Benyovszky Móric elhelyezendő szobra 
5. tulajdoni lap a közterilletről 
6. Benyovszky Móric Társaság megkeresése a szobor elhelyezéséről és közterület 

elnevezéséről. 
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Budapest, 2021.  június  22. 

Dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 

Pikó  Andras 
polgármester 

Határozati javaslat 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület,  35903.  hrsz.-ú közterület Diószegi S. a. és Orczy  tit 
találkozásával közrezárt területnek Benyovszky Móricról történő elnevezésének 

támogatásáról, valamint ott, Benyovszky Móric szobrának elhelyezéséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. felhatalmazza a polgármestert a szobor tulajdon-átruházására vonatkozó ajándékozási 
szerződés megkötésére. 

2. a  Budapest  Főváros VIII. kerület  35903  hrsz.-ú közterületen az előterjesztés  4. 
mellékletét képző Benyovszky Móric szobor fotójának alapján, az előterjesztés  3. 
melléklete szerinti helyen a Benyovszky Móric szobrának elhelyezi. 

3. a Benyovszky Társaság azon kezdeményezését, mely szerint a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület,  35903.  hrsz.-ú közterület Diószegi S.  u.  és Orczy út találkozásával közrezárt 
területét a Fővárosi Közgyűlés Benyovszky Móric térként nevezze el támogatja, és 
egyben felkéri a polgármestert, hogy erről a főpolgármestert tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  1.  pont esetében:  2021.07.15. 
a 2. pont esetében:  2021.  szeptember  15. 
a 3. pont esetében:  2021.08.01. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály 

Tvénysséi ellenőrzés: 

C e zece/ne ,Pintrzsébet 
eigirzö, 4 
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Melléklet: 
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4  melléklet az elhelyezendő szobor 

2  melléklet jelenleg nincs neve tér 

I. Térkép 

3.  melléklet a szobor elhelyezésének helye 
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5.  melléklet közterület tulajdoni lapja 
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6.  melléklet levelezés 

Felade): G.  Nemeth  Gyervy [gr.gyngy.eu] 
Küldve:  2021  május  20 22:16 
Címzett: P.-artdk Júlia 
Másolatot kap: Eiöss Gábor Cr.; Bárta Ferenz 
Tárgy:  Re:  Benyovszky  Mc  Emlékév  2021  - felajánlás és keies a lázsehirostel 

JÓZSEFVÁROS 
Kedves Bartók  Julia! 

Köszönjük, hogy javaslatunk, felajánlásunk nem veszik múlandóba, 
így a kerületnek nemzetközi hírnevet hozva gazdagíthatja 
Józsefváros ismertségét és elismertségét.  A  szobor alkotója Kocsis 
Andras  Sándor képzőművész, festőművész.  A  közéleti 
munkásságáról ismert Aotát Benyovszky Móric 
iránti vonzódásának alapján kértük fel, hogy készítsen el egy portré 
szobrot a XVIII. század világhírű magyar utazójáról. hajósáról, 
katonájáról és földrajzi leírójáról.  A  munkához igen alapos portré - és 
környezet tanulmányokat végzett, miután Benyovszkyról mindössze 
egy korabeli, rossz minőségű linómetszet állt csupán rendelkezésre. 
A  közvetítésünkkel felkereste a Benyovszky család leszármazottait, 
jelentős képzőművészeti  es  irodalmi előmunkálatokat végzett, a 
végső mü kialakítása alapos előkészítő munka eredménye. 
Kérésünkre szakított a korabeli romantikus ábrázolási 
megközelítésekkel. és az irodalmi alkotásokban (főképpen Jókai 
Mór ismert köteteit fAasználva) a nyelvi eszközökkel 
kidolgozott portrét formázta vizuális élménnyé. Az elkészült alkotást 
a Benyovszky-csaád és a Benyovszky Társaság 'OENtelesítette". 
számunkra elfogadható és válIalható portré született.  Ebben  a 
formában alkalmas arra, hogy a szobrászat eszközeivel járuljon 
hozzá ahhoz a valós Benyovszky-képhez, ami bennünk 
magyarokban él erről a nemes, bátor és számos fizikai és 
lelki viszontagságot megélt hazánk fiáról. Kocsis  Andras  Sándor 
számos képzőművészeti alkotás, elsősorban szobrok és festmények 
alkotója, köztéri szobrai ismertek  es  kedveltek,többek között készített 
Fejtő Ferencről, Rodolfóról, Ordögh Szilveszterről, Eszterházyról. 
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EU-s térplasztikája  a  legnépszerűbb alkotásai közé tartozik.Életrajza 
a  mellékletben. 

Az elkészült és bronzból öntött szobrot (lásd melléklet)a Benyovszky 
Társaság dijmentesen felajánlja Józsefvárosnak, a szükséges 
posztamens költségeinek megteremtéséhez pedig a helyszíni 
körülmények figyelembe vételével kialakítandó költségterv alapján 
igyekszik hozzájárulást szerezni. 

A  Benyovszky-szobor felállítása eredetileg szerepelt a Benyovszky 
Emlékév programjai között, amelyet a józsefvárosi 
szándéknyilatkozat megerősítésével most vissza tudunk emelni a 
megvalósításra érdemes programok körébe. Jelezzük, hogy az 
emlékév ünnepélyes megnyitására május 25-én (Benyovszky Móric 
halálának 235.évfordulójához kapcsolódva)  9  órakor kerül sor a 
Fővárosi és Növénykert Madagaszkár Házának kertjében 
található Benyovszky Emlékhelynél. Az eseményt az Emlékév 
fővédnöke, Potápi Árpád János államtitkár úr nyitja meg, beszédet 
mond  Jerzy  Snopek úr, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete, valamint jómagam, aki az éves 
programokat ismertetem. Amennyiben kedd reggelig megerősítést 
kapok, a sajtónyilvános eseményen ismertethetem a józsefvárosi 
szándékot a szobor felállításával kapcsolatban. Egyben meghívom 
Józsefváros vezető képviselőjét a nyitó ünnepségre - erre 
vonatkozóan is visszajelzést kérek. 

Bartók Júlia •  bartokjw jurseharos.htt:--  ezt ina licliipont:  2021.  máj.  20.. Us. 15:21): 
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From:  G.  Nemeth  György [nnailtommoY0onOY•eu1 
Sent: Saturday, January 9, 2021 8:16 PM 
To:  ?ik6 András; Bartók Júlia 
Cc:  Dt . Nagy Tibor; Juhász Judit 
Subject:  Benyovwky Meric Emlékét  2021  - feiajánlas és kérés a Józsegvárostel 

JÓZSEFVÁROS 

POLGÁRMESTERÉNEK 

Pikó András Úr részére 

Cc.:  Bartók Júlia 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Örömmel tájékoztatom. hogy a józsefrosi köteitiesú  Melt'  szky Társaság,. amelynek 
központja a kerületben - Magyarország egyetlen Henyoyszky• Móric utcájában • található. 
közel két tizedes munkájának eredményeken' kerül sor az idei Henyovszky Emléke'. 
eseményeire. arnely során méltó módon ki" änunk megemlékezni a XVIII. sz. legnagyobb 
marryar hajúsáról. utazójáról. katonájáról. felfedezőjéről. aki méltán messze túlnőtt az öt 
ertekelök többségén négy vilagrészen szerzett tapasztalataival. tetteivel. 

Az emlékévre születésének  280. es  halalanak  235.  e'fordulója alkalmából kerül sor az 
második idében.  A  méltó inegemlékciesek etőkeszítésere. a Társaság felkérésére. Nemzeti 
Bizottság alakult kiemelkedő kulturális intézményeink. igy az Országos Széchényi Könyvtár. 
a Nemzeti Múzeum. az Országos Levéltár. az Országos Iladtöneneti Intézet is Múzeum. a 



Magyar  Földrajzi Múzeum. az NINIA  es  mások részvételével.  A  Bizottság fövédnöke. 
Fekete  Peter  állanuitkár úr. az Emlékév fö% éclnöke a Nemzetpolitikai Allamitkärság. Potápi 
Árpád János ir személyében. 

A  méltó megemlékezés programjainak a meg' alásitására - kezdeményezésünkre 
széles szakmai és társa&JImi összefogás indult. igy  sot  kerül a  Magyar 

Posta emlékbélyegének. a Nlagy  al  Nemzeti  Bank  disz érméjének a kiadására. 

Benyov szky emlékszobor felavatására. nemzetközi konferenciára. kiállitásokra.  es 
elkészült az új magyal  °pet  a musical. melynek ter' ezen bemutatására a  Magyar  ;Miami 
Operaház közremüködésév el kerül  sot  a születésnapon.  2021.  szeptemberében. 

Az elkészült bronz porira eintékszobor, kocsis  Andras  Sándot alkotása. a javaslatwik alapján 
közterületen kerül elhelyezésre Budapesten. Erre több helyszín eN lehetőség adódik. vannak rá 
önkéntes felajánlók is  A  Benyovszky Társaság és magam is azonban. aki évtizedek óta 
józsefvárosi lakosként irányitom a Benyo% szky megemlékezések eseményeit. I alójában a 
kerületben tartanánk ezt leginkább méltónak. Itt őrizzük és koordináljuk a nagy v ilágutazóval 
kapcsolatos teendőket. amelyek ma már négy ilágrészre kiterjedöen nemzetköziek. 

Tiszteletteljes felajánlásunk  es  kérésünk. hogy az első hazai Benyovszky köztéri szoboi  a 
Józsefvárosban. olyan közterületen kerüljön kihelyezésre. ainely körzetében sokan 
megfordulnak naponta. és aincly kötödik  a  nagy utazóhoz. Javaslatunk. hogy  a  Benyo‘szky 
Móric utca torkolatánál. az Orczy Út. Diószegi út. Elnök utca keresztezödésében levő. jelenleg 
nevenincs kis tér kapja meg  a  gróf Benyovszky  Mimic  eine'  CZZ'St. ás  a  kis parkban 
kerülhessen elhelyezésre  a  bronz portré szobor. Tudomásunk szerint mindezekhez fővárosi 
jóváhagyás  is  szükséges. amelynek támogatására tisztelettel felkérjük Józsefváros vezetését. 
amennyiben felajánlásunkat. javaslatunkat támogatják. 

Jelezzük. hogy amennyiben Joist:Aar-0s elfogadja  a  felkérést.  es  hozzájárul  a 
javaslat megvalósulásához. úgy bekerül  a  nemzetközi Benyovszky Emléké' kiemelt 
programjainak sorába. amelynek keretében  a Magyar  Posta emlékbélyeget. az MNB 
emlékérmét bocsát ki. sor kerül tudományos konferenciára. kiállításra és  a  Benyovszky címú 

új kortársi opera•musieal bemutatására  a Magyar  Allami  Operaház közreműködésével. 

Ügy gondolom.  a 1 ársaság  es a  Nemzeti Bizottság elnökeként,  mint  józsefvárosi lakos. nagy 
elismerést jelentene  a  kerületnek. himevét  es  értékeit erősítené itthon és  a  határainkon túl 
is. 

Megtisztelő válaszát megköszörne. 

Benyov  she  Nemzeti Bizottság 
Benyot szky Társaság 
elnöke 

(i.  Nemeth  (iyöruy 
c.  egyetemi docens 
B en>  iet sik)  Projekt  Iroda:  1089.  lienyen sz.k> NI.  u. 10. 
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