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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület az elmúlt évben 907/2008. (V. 22.) számú határozatával hozta létre és 
munkacsoportunkat. Első feladatként az 1956-os emlékhely felállításával kapcsolatban 
tevékenykedtünk. Az idő teltével újabb és újabb megbízásokat kaptunk, melyeket a képviselő
testület döntése értelmében hajtottunk végre. 

Az ez éves munkánkról az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselő-testületet: 
1. 1956-os emlékhely kialakítása: a 452/2008. (III.20.) számú határozatával döntött a 

testület a forradalom eszmeiségéhez méltó emlékmű létrehozásáról, majd ezt 454-es 
határozatával oly módon erősítette meg, hogy kopjafát, vagy emléktáblát kíván 
állítani. Az elmúlt évben kértük fel Vilim Nándor szobrászművészt egy három alakos 
kopjafa kompozíció elkészítésére, bruttó 1.800.000.-Ft értékben, mely kompozíció 
megalkotása két ütemben történt. Az elmúlt évben a fő alak készült el, valamint a 
terület rendezése. Ebben az évben október 23-án már a teljesen elkészült emlékhelynél 
koszorúzhattunk. El kell mondani, hogy az emlékhely látogatott, az ünnepet 
megelőzően sok óvodás, iskolás csoport látogatott el ide, elhelyezték a maguk által 
készített zászlókat, mécsest gyújtottak. Fontos lenne az emlékhely egész évben történő 
tisztántartása, a háttérben elhelyezkedő bokrok, valamint a beültetett virágok 
gondozása, folyamatos karbantartása. 

2. 1848-as emlékhely kialakítása: a képviselő-testület 1899/2008. (XII. 18.) számú 
határozatával döntött emlékhely kialakításáról, és ehhez 10 millió forint keretösszeget 
biztosított. A pályázat előkészítésével, lefolytatásával munkacsoportunkat bízta meg. 
Két ízben pályáztattuk meg az emlékhely kialakítását. Sajnos mindkét pályázat 
eredménytelen lett. Az elsőnél a 10 millió forint a terület rendezését is tartalmazta, 
míg a második kiírásánál a képviselő-testület döntése értelmében ezt a költséget már 
nem. Ennek ellenére a második pályázatra érkező pályaművek sem nyerték el feltétlen 
tetszésünket (fotók a pályaművekről az előterjesztés mögött megtalálhatók a testületi 
anyagot tartalmazó CD-n), így a pályázatot ismét eredménytelennek nyilvánítottuk. 
Meg kell említeni azonban, hogy az egyik beérkezett pályamű munkacsoportunk 
tetszését elnyerte. Azonban az alkotók ezt a Polgármesteri Hivatal előtti részre 



tervezték. A pályamű véleményünk szerint nem illeszkedik a Szent László tér 
hangulatához, a Szent László Templom műemléképületéhez. A napórára emlékeztető 
emlékhely funkcionális, térburkolati elemekkel készül, arra késztet, hogy rásétáljunk, 
keresztül menjünk rajta. A 12 órát megjelenítő 12 körben az alkotók a 12 pontot 
jelenítik meg, így azt séta közben olvashatják az arra járók. Meggondolandó, hogy az 
Újhegyi sétány felújítása során érdemes lenne az alkotókat felkérni az 1848-as napóra 
ottani elhelyezésére, így az ott élők, a lakótelepen elhelyezkedő óvodák, iskolák 
közelében is lenne egy olyan emlékhely, amit látogathatnának. Az 1848-as emlékhely 
kialakításával, létrehozásával kapcsolatban újabb képviselő-testületi döntésre van 
szükség, mely arról határoz, kívánjuk-e a következő évben az újabb pályázat kiírását, 
kívánjuk-e a 10 millió forintos keretösszeget növelni, vagy sem? 

3. Munkacsoportunk részt vett a Dr. Fejér Tibor képviselő-társunk által felvetett Bánki 
Donát emléktábla elkészítésében, elhelyezésében is. Az emléktáblát ebben az évben a 
Szent László Napok rendezvény keretében avattuk fel. 

4. Simon Bolivár szobrának elhelyezése ügyében megkereste Önkormányzatunkat a 
Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége. Dr. Adriana Gottberg asszony 
látogatást tett nálunk, amikor a megbeszélés során ígéretet kaptunk arra, hogy Bolivár 
szobrával kapcsolatban részletes tájékoztatást küldenek, mely tartalmazza 
elképzeléseiket, a szobor méretét, látvány-tervét. A többszöri telefonon, e-mailen 
történt megkeresés eredményeként november 24-én kaptunk választ a Követségről, 
mely szerint a Venezuelában élő magyar kolónia szeretné megismerni a helyszínt, ahol 
a mellszobornak helyet biztosítunk, és ennek alapján vásárolnának, illetve 
készíttetnének egy Bolivár szobrot, mely alkalmazkodna a kiválasztott helyszínhez. A 
szobor költségeit ők vállalnák. A helyszín kiválasztását követően tavasszal 
lefotóztatnánk azt, több nézőpontból, és az elkészült fotókat a Nagykövetség 
segítségével, közreműködésével juttatnánk el a venezuelai magyar kolónia részére. 
Budapest XXI. kerületében, Csepelen található Simon Bolivár szobor, a róla 
elnevezett emlékparkban. 

5. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen született döntés Hock János részére emléktábla 
elkészíttetésére, elhelyezésére a Polgármesteri Hivatal oldalsó bejáratánál. Az 
emléktábla elkészíttetése, elhelyezése, és felavatása ez évi utolsó feladatunk, mely 
folyamatban van. 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évről szóló beszámolónkat fogadja el, 
valamint döntsön az 1848-as emlékhely kialakításáról. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Költségvetési 
Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szobrok 
és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport beszámolóját tudomásul veszi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-es 
évben újabb pályázatot kíván kiírni egy 1848-as emlékhely megalkotására, 



Ft keretösszegben, mely összeg tartalmazza az 
emlékhely tervezését, megalkotását, felállítását, és nem tartalmazza az emlékhely 
körüli terület rendezését. A terület rendezéséről a Képviselő-testület a nyertes pályázat 
elfogadását követően külön határozatban dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy az emlékhely kialakításának költségét terveztesse be a 
2010-es évi költségvetésbe. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a Szobrok és emlékhelyek állításával megbízott munkacsoportot, 
hogy az 1848-as emlékhely állításával kapcsolatos pályázatot 2010. április 30-
ig írja ki, értékelje. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerű 
a munkacsoport 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Budapest, 2009. december 18. 

Dr. Pluzsik Andrásné Fehér László 

Láng Ferenc 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


