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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
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A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1. A Raoul  Wallenberg Egyesület és Alapítvány  Raoul  Wallenberg emléktáblát kíván 
elhelyezni VIII. kerület Üllői út  2-4.  szám alatti lakóingatlan homlokzatán. Az emléktábla 
tartalmát (szövegezését) jelen előterjesztés  3.  melléklete tartalmazza. 

Raoul  Wallenberg svéd diplomata volt.  A  második világháború éveiben Magyarországon 
zsidók ezreit mentette meg a deportálástól.  1944.  november 4-én a  Budapest  Üllői  fit 2-4. 
szám alatti lakóházban alakult meg a svéd mentőakció főhadiszállása  Raoul  Wallenberg 
vezetésével, ahol  114  alkalmazott és  183  családtag tartózkodott. 

Az emléktábla tervezett átadására  2021.  november  4.  napján, a svéd mentőakció főhadiszállás 
megalakulása évfordulóján kerülne sor. 

Mellékletben csatolásra kerül a társasház hozzájárulása a tábla elhelyezéséhez  (1.  melléklet), 
a  Raoul  .Wallenberg Egyesület és Alapítvány felajánlása  (2.  melléklet), a tábla szövege  (3. 
melléklet), az elhelyezés kijelölésének jegyzőkönyve (4.melléklet), valamint fotó a tábla 
helyéről  (5.  mellélet). 

2. A  Nagy Fuvaros utca  27.  szám alatt született Rodolfo, azaz Gács Rezső kiváló és érdemes 
művész, dr. Kriston-Vízi József ny. múzeumi főtanácsos kezdeményezésére javasoljuk az 
emléktábla elkészítését és elhelyezését. 

Mellékletben csatolásra kerül az emléktábla látványterve  (6.  melléklet), a nyertes árajánlat  (7. 
melléklet), a társasház hozzájárulása a tábla elhelyezéséhez  (8.  melléklet), Gálvölgyi Judit 
(Rodolfo, azaz Gács Rezső lánya) engedélye a táblára vésett fotó használatához  (9.  melléklet), 
valamint dr. Kriston-Vízi József kezdeményezése  (10.  melléklet) 

II. A  beterjesztés indoka 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény  42.  §  8.  pontjában 
foglaltak alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik közterület 
elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területén elhelyezni kívánt műalkotások 
tekintetében. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

I.  A. Raoul  Wallenberg Egyesület és Alapítvány vállalja a tábla elkészítését és 
elhelyezését (saját költségén, a  3.-4.-5.  sz. mellékletben meghatározottak szerint) 

2. A  Rodolfo emléktábla esetében nettó  145 000 Ft+  Áfa (bruttó  184 150 Ft)  az 
elkészítés és kihelyezés költsége, melyre a szükséges pénzügyi fedezet a  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  11.  mellékletében rendelkezésre áll. 



IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  8. 
pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 

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

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 



I. Határozati javaslat 

Raoul  Wallenberg emléktábla elhelyezéséről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy 

hozzájárul ahhoz, hogy a  Raoul  Wallenberg Egyesület és Alapítvány által saját 
költségükön készíttetett  Raoul  Wallenberg emléktábla a  Budapest,  VIII. kerület Üllői 
Út.  2-4.  szám alatti lakóház homlokzatán elhelyezésre kerüljön a  3.  sz. melléklet 
szerinti szövegezéssel és a  4-5  mellékletben jelölt homlokzati helyen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021.november.04. 

A  döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

II. Határozati javaslat 

Rodolfo, Gáes Rezső emléktábla elhelyezéséről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy 

1. elhelyezi Rodolfo, Gács Rezső  -6.  sz. melléklet szerinti szövegezésű- emléktábláját a 
Budapest,  VIII. kerület Nagy Fuvaros  u. 27.  lakóház homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó 
szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az  1.  pont esetében: 2021.szeptember.30. 

a  2.  pont esetében: 2021.október  15. 

A  döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2021. 

Pikó András 
polgármester 

dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 



Mellékletek: 

1.  melléklet 

1ARSASHÁZ ÜLLŐ I  U. 2-4 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Bagyina Eszter, mint a  Budapest. 1085  Üllői  u. 2-4  sz. alatti társasház közös képviselője. a 
tulajdonosok e-mailben történő megkérdezése. th• ill)//faáS visszajelzése alapján. a 
társasház megbízásából. hozzájárulóan nyilatkozom a  Raoul  Wallenberg emléktábla 
felhelyezésével kapcsolatban. 

A  tábla felhelyezése előtt. néhány nappal kerek értesítést 

Budapest, 2021. 07. 01. 

Tisztelettel: 

Bagyina EsAcr köztOEN kepviNelit 
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Mellékletek: 

2.  melléklet 

Raoul Wallenberg Eayesülei 
Ei&róp Pokl4r zivir szenie•zel 
Afapif.is eve: f.393a 

 !••••••  

Wte E  

ice5 Beckapezt, 27. 
1363. Bc.--Jait, "Pit 3F... 
+361 783-71,-57 

VIII. kerületi Önkormányzat Buclapest,2021. július  7 

Barta Ferenc Föépitész úr FéSZér;`,7., 

Föépitész Úr! 

A  i-Z.a0ui Vv'alienbercl vzie észew —  21z.  elözei.e.gi t;uvezi..eteseKei is 
figyelembe véve válialiuk, hogy a VIII. kerület Üllői út  2.4  sz. ház falán 
eihehfe.zenciö  tá eüesz.i.lieieset  es  ieläiiiiásái iinanszisuzzuk. at  az 
általunk javasolt felirattal és anyagból készülhet. 
Az együttműködés részleteit a csatolt tervezetben összegeztük 

A  iA yrkM4 rpmk-nvil'OE)prOE 
tisztelettel 

71-1r AAhAz 
eintik 

db Melléklet 



3.  melléklet: az emléktábla szövege 

RAOUL WALLENBERG 

KEZDEMÉNYEZÉSÉRE  1944.  NOVEMBER 4-ÉN EBBEN  A  HÁZBAN JÖTT LÉTRE 

A  SZÁRMAZÁSUK MIATT ÜLDOZOTT BUDAPESTI ZSIDÓKAT VÉDELMEZÓ 

SVÉD MENTÖAKCIÓ FŐ HADISZÁLLÁSA, 

AHOL  114  ALKALMAZOTT e  183  CSALÁDTAG TARTÓZKODOTT. 

„  AZ  IGAZ EMBER  NEM  SZOLGÁJA  AZ  IDÖNEK..,"  (RALPH W. EMERSON) 

ÁLLÍTOTTA: 

A  RAOUL WALLENBERG EGYESÜLET 

A  KADELBURGER CSALÁD EMLÉKÉRE  KATE  WACZ 

ÉS  A  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, 
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4.  melléklet: Jegyzőkönyv a társasház közös képviselője, számvizsgáló bizottság tagja, a 

Wallenberg egyesület vezetője és az Önkormányzat képviselője részvételével a tábla 

helyének kijelölése. 

Liana; Ka tiNki 1-111.1CLa 1 I I 
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Iktatószám:  26-383-3/2021 
ügyinle76: 
Telefon-  45-92-131 
e-mail: » @jozsefa arus  hu 

!derv,  Emléktábla elhelyezés  Raoul  Wallenberg ernléktibla elhelyezése a VIII kerület 
111161 (ii  24szám alatt 
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6.  melléklet: RODOLFO emléktábla látványterve 

7.  melléklet: RODOLFO emléktábla elkészítésének, elhelyezésének árajánlata 

GRAVISTON 
Ouality laser applications for design 

2092  Budakeszi, Makkosi  tit 99. 
Tel: 30/430-9971 Fax: 23/453-148 

E-mail: graviston@graviston.hu 

Kedves 

Az Önök által elképzelt Rodolfo emléktáblát az alábbi költségek mellett tudjuk kivitelezni: 

70x50x2  cm  méretű fekete Padang  Dark  sötétszürke gränit tábla: 

• Csiszolva 
• Polirozva 
• Elfényezve 
• Fázolt élekkel 
• Lezergravírozott, fehérre festett grafikäval 
• Diszrozettäkkal felszerelve  Bp.  Nagy Fuvaros utcában 
• 1  db koszorúkampóval 

Összesen:  145 000 Ft  + Áfa 

A  munkát teljes biztonsággal két hét alatt elvégezzük. 

Remélem árajánlatunk megnyeri tetszését! 

2021-08-12 

Üdvözlettel: 

Móczár Gergely 
Graviston Kft. 

8.  melléklet: Részlet a Nagy Fuvaros  u. 27.  szám alatti társasház közgyülésének 
jegyzőkönyvéből. 



4.  Napirendi  pout:  
A TA  rsaslniz hontlokiatán kodolfo is?ú  i  entlékére emléktábla elhelyezésébez hozzájárultis. 

A  jelenlévb tulajdoni hányad  2252 /10000,  a közgyülés hatarozatképes. 

A  közgyfiks  0 /11)000  tulafiloni häfewd ellenszavaral.  0/10000  tulajdoni hirmirkodás,  2252110000 

lulajdoni hánviI igen szavazattal a kiivetkezli határozatot hozta: 

5/2021.  itilins  12.  NI. Ilatározat  
A  közgyülés hozzájárul.  hog,  a UrsaNIniz hotniokzanin Rodolfo miivész ár emlékére emléktfibla legyen 
elhelyezve. 

9. melléklet: Gálvölgyi Judit, Rácz Rezső lányának hozzájárulása a fotó felhasználásához 
és az emléktábla elhelyezéséhez. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Városépítészeti iroda Budapest, 22021.08.16. 

Alulírott Gálvölgyi Jánosné (szül. Gäcs Judit,  1 OE.;  anyja neve: _ , 

születési hely:  Budapest 05;  lakcím: Budapest, .; szig. 

szám: ) beleegyezem, hogy az édesapámról, Gács Rezső (RodoIfo) 

bűvészről készült fényképet, valamint a család által jóváhagyott szövegű 

emléktáblát a fényképpel együtt elhelyezzék a Nagy Fuvaros utca  27.  számú ház 

falán, megemlékezve édesapám születéséről. 

üdvözlettel: 

Gálvölgyi lánosné 

10.melléklet: dr. Kriston-Vízi József kezdeményezése az emléktábla elkészítéséhez 



Tisztelt Főépítész úr és referens asszony! 

Szíves levelét Főépítész úrnak megkaptam, megkaptuk. 

Mindannyiunknak öröm a Rodolfo-emléktäbla elhelyezése 

Mester szeretett szülőhelyén. 

Mivel a koräbban Polgärmester úr felé indított kezdeményező levelünket 

is a Csald jóvähagyásäval küldtük, természetesen és vélhetően a mostani 

ggyeete is megpecsételik egy nyilatkozattal. 

Köszönettel maradok, 

Kriston-Vízi József dr. 

JOELOE,  KuetpaMij József  

ay,  múzeumi főtanäcsos 
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