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Tárgy: Javaslat az 1956-os emlékmű felállítására 
vonatkozó 905/2008. (V. 22.) Bp. Főv. X. ker. 
Kőb. Önk. határozat megerősítésére 

A Képviselő-testület 2008. május 22-én tartott ülésén tárgyalt arról, hogy az 1956-os 
eseményekre való megemlékezés érdekében a jelentősebb harcok helyszínén emlékhelyet, 
illetve emlékművet (emléktáblát) kíván elhelyezni. Az alábbi határozat került elfogadásra: 

905/2008. (V. 22.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
lezajlott 1956-os jelentősebb harcok alábbi helyszínein kíván emléktáblát elhelyezni: 

a Népliget területén (a megtorlás áldozatainak emlékére), 
a Kőbánya-Alsó pályaudvar területén, 
az Éles-saroknál. 

Az Éles-saroknál lévő 41361 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg pavilonok találhatóak, a 
területre vonatkozó bérleti szerződés felmondásra került. A terület bérlői a megadott 
határidőig nem hagyták el az ingatlant, ezért peres eljárást indítottunk az általuk bérelt 
területrész birtokbavétele érdekében. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az emlékművet 
minél előbb fel kívánja állítani a területen, kértük a Bíróságat az ítéletet mielőbbi 
meghozatalára. 

A 2008. évben hozott döntés időpontjára tekintettel szükség van a döntés Képviselő-testület 
által történő megerősítésére, amelyet a bíróság figyelembe vehet. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a soros ülésén tárgyalja, a Bizottság döntését az elnök 
szóban ismerteti a testületi ülésen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 



Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a 905/2008. (V. 
22.) határozatában foglaltakat megerősítve - kifejezi azon szándékát, hogy a Kőbányán 
lezajlott 1956-os jelentősebb harcok alábbi helyszínein emlékművet, illetve emléktáblát kíván 
elhelyezni: 

a) a Népliget területén (a megtorlás áldozatainak emlékére), 
b) a Kőbánya-Alsó pályaudvar területén, 
c) az Éles-saroknál. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. június 23. 
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