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Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
(továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata
keretében és az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista
forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak
emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.
A pályázat célja az volt, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot
méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi
emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar
közösségi identitás erősítéséhez.
Mint közismert az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban több száz budapesti
forradalmárt és meggyilkolt civil lakost temettek el közterületen, többek között
Ferencvárosban (Bakáts tér, Markusovszky tér, Ferenc tér) is. A „Büszkeségpontok” pályázati
konstrukcióra benyújtott projektterv célja az, hogy az eddig megismert és dokumentálhatóan
létezett sírhelyeken egy-egy apró műalkotás emlékeztessen hőseinkre. A pályázati adatlap és
leírás az „56-os sírhelyek mint emlékpontok” című pályázathoz az előterjesztés 1. számú
mellékletét képezi. Prof. Dr. Schmidt Mária azzal a kéréssel kereste meg Polgármester urat,
hogy közterület tulajdonosi jogait gyakorlóként hozzájáruló nyilatkozatával támogassa a
„Büszkeségpontok” kialakítását Ferencváros három helyszínén (2. számú melléklet).
A pályázó, az MSL Accessibility Kutató és Fejlesztő Kft. (a továbbiakban: MSL Kft.)
rendelkezésünkre bocsátotta a projektben érintett három IX. kerületi helyszín vizuális
látványtervét (3. számú melléklet) és az „emlékpont” előzetes műszaki leírását (4. számú
melléklet).
Az MSL Kft. képviselője tájékoztatást adott arról, hogy a konkrét műszaki tervezés még
folyamatban van és amint a kivitelezési és műszaki terv elkészül, azt megküldi a Hivatal
részére valamint, hogy a Közalapítvány előfinanszírozásban bocsátja rendelkezésükre a
kivitelezési költségeket, melyhez az adott önkormányzatok elvi hozzájárulása szükséges. A
„Büszkeségpontok” átadásának tervezett időpontja 2016. október 20. napja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott kérést, valamint a
„Büszkeségpontok” felállítását támogatni szíveskedjen.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Pályázat
2. számú melléklet: Prof. Dr. Schmidt Mária kormánybiztos asszony megkeresése
3. számú melléklet: a projektben érintett Ferencvárosi helyszínek vizuális látványterve
4. számú melléklet: műszaki leírás

Budapest, 2016. június 28.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1) támogatja az MSL Kft. „56-os sírhelyek mint emlékpontok” pályázatának
megvalósulását és sikeres pályázat esetén hozzájárul az emlékpontok kialakításához
…./2016. számú előterjesztés 3-4. számú mellékletében bemutatott látványterv és
helyszínrajz alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő 36930/2 hrsz-ú (Bakáts tér) ,
37450 hrsz-ú (Ferenc tér) és 36847 hrsz-ú (Markusovszky tér) közterületen
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2) felkéri a Polgármestert, hogy – nyertes pályázat esetén - gondoskodjon az
emlékpontok fenntartásával kapcsolatos intézkedések megtételéről.
Határidő: a pályázatról szóló döntést követően folyamatos
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

