
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 166/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-i ülésére 

 
Tárgy:  Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére 

emléktábla állításhoz 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester   
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 

    Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 2016. augusztus 31. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Ügyiratszám: Kp/25106/2016/IV. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Gáspár János a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 

ügyvezető igazgatója, levélben kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy a lóvasút közlekedés megindulásának 

évfordulója alkalmából egy emléktábla elhelyezéséhez Önkormányzatunk anyagi támogatását kérje. 

 

Az Alapítvány 1992-ben alakult. A fő célja a magyar műszaki, kiemelten a közlekedési emlékek 

feltárása, megmentése és népszerűsítése. Fő vizsgálódási területük a Kárpát-medence. Úgy tartja, hogy 

a közlekedési szakmák emlékanyagának megőrzése közös feladat, és olyan összekötő kapocs, amelyet 

kötelességük kihasználni az itt élő népek közeledéséhez, egymásra találásához. 

A lóvasút-közlekedés megindulásának évfordulója alkalmából az Alapítvány kezdeményezte egy 

emléktábla elhelyezését.  

 

150 éve, 1866. július 30-án adták át a pesti Széna – ma Kálvin – tér és Újpest közötti lóvasutat, 

melynek menetrendszerű forgalma augusztus 1-jén indult. Ez napjaink villamoshálózatának 

kiindulópontjaként is értelmezhető. A lóvasút északi végállomása Angyalföld és Újpest határánál álló 

indóháznál, pesti belső végállomása a IX. kerület határán fekvő Kálvin téren volt. 

 

Az Alapítvány, az emléktábla kivitelezéséhez kéri Önkormányzatunk 50.000,- Ft-os anyagi 

támogatását. Viszonzásképpen előre egyeztetett időpontban szívesen tartanak előadást a fővárosi 

lóvasút történetéről, kötöttpályás közlekedésünk kezdeti időszakáról. 

  

Az emléktáblát 2016. szeptember 16-án, a Kulturális Örökség Napjai programhoz kötődően tervezik 

felavatni a Váci úti indóháznál.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára. 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 23. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k.

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

A változat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány, lóvasút közlekedés megindítása 

tiszteletére emléktábla állításhoz  ……,- Ft támogatást nyújt a 3146. számú Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi feladatok költségvetési sor terhére. 

 

  

Határidő: 2016. szeptember 1. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés 

megkötéséről. 

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

B változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány kérelme alapján a lóvasút közlekedés 

megindítása tiszteletére történő emléktábla állítását elvi támogatásban részesíti. 

 

Határidő.  2016. szeptember 1. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 



 


