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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Szent László Általános Iskola homlokzatán 

az 1910-es Budapest címer pótlásáról 

Menyhárt Sándor, a Szent László Általános Iskola igazgatója, az 2. mellékletben csatolt 
kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz. Levelében tájékoztat arról, hogy az iskola bejárata 
feletti szobrokat 2006-ban felújították, az eredeti feliratot (Polgári Iskola) a felújítás során 
megtalálták, és a már nem használt kapu feletti "Elemi Iskola" felirattal együtt újrafestették A 
felújítás során az egyik szülő segítségével kibontották a kapu feletti részt, és abban 
megtalálták Budapest 191 O-es címerét A darabokat már nem lehetett összerakni. 

Amennyiben az 191 O-es Budapest címert újrafaragnák, és az visszakerülne a kapu fölé, akkor 
az iskola visszanyemé eredeti, régi patináját. 

Menyhárt Sándor igazgató úr Mikes László kőfaragó mesterrel megbeszélést folytatott, és a 
mester arról tájékoztatta, hogy a címer újrafaragható. Felvettük a kapcsolatot a kőfaragóval, 
aki árajánlatot küldött a munkára, mely az előterjesztés 3. melléklete. Ajánlataszerint a címer 
újrafaragása 300 OOO Ft+ÁFA, a helyére illesztés 100 OOO Ft+ÁFA, így a költség összesen 
400 OOO Ft+ ÁFA. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön arról, kívánja-e az 1910-es Budapest Címert 
újrafaragtatui és a Szent László Általános Iskola kapuja fólé, eredeti helyére illeszteni a 3. 
mellékletben meghatározott árajánlat szerinti összegért. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatát. 

Budapest, 20 ll. szeptember l. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület .. ./2011. ( .. )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 400 OOO Ft+ÁFA, azaz 
bruttó 500 OOO Ft összegért megrendeli a Budapest 1910-es címerének újrafaragását és 
visszahelyezését a régi helyére, a Szent László Általános Iskola kapuja fólé, a képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 

A Képviselő-testület felkéri- a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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A Szent László Altalános Iskola bejárati címere 

Az iskolán bejára feletti szobrokat 2006 nyarán felújítottuk, a szobrok törött kezét 

kipótoltuk Akkor került elő a bevakolt "POLGÁRI ISKOLA" felirat, melyet arany 

festékkel újra festettünk A már nem használt kapu felett az "ELEMI ISKOLA" feliratot 

találtuk. 

Már akkor felmerült a gyanú, hogy ott még "elrejtve" még valami található. 

Egyik szülő segítségével kibontottuk a kapu feletti részt és a befalazott üregben összetörve 

megtaláltuk Budapest 1910-ben (az iskola építésének éve) használt címerét 

Összerakni már nem lehet a sok darabot, de szívesen átadjuk a Helytörténeti Kiállításnak. 

Konzultáltam Mikes László kőfaragó mesterrel, akinek a cége a Köztemetőnél működik. Az 

Ö elmondása szerint a címer kifaragható, de pontos árajánlatot még nem adott. 

A tölgyfából készült kapunkat két kőbányai mester (Hódosi Gyula, asztalos- és Mészáros 

István, üveges mester) helyreállította. Az iskola bejárata így nyerné vissza régi patináját, 

akárcsak a Szent László Gimnázium, amikor visszakerült a régi címer a homlokzatra. 

Budapest, 2011-06-14 

Tisztelettel: 

Menyhárt Sándor 





LABRADOR GRÁNIT KFT. 

Címzett: 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Hanzik Ágnes részére! 

1 1 08 BUDAPEST, SÍRKERT U. 33. 

TEL.: 06·1·262·5464 

FAX: 06-1-433-2468 

ÁRAJÁNLAT 

A X. kerület Szent László Általános Iskola főbejáratából hiányzó címer pótlására Menyhárt 
Sándor Igazgató Úr által megadott és az ajánlat mellékleteként csatolt kép alapján az alábbi 

árajánlatot teszem: 

Dombormű elkészítése 44 x 60 cm-es 5 cm vastag süttői mészkő táblába: 300.000 Ft + Áfa 
(Az ár tartalmazza a mészkő alapanyag árát is.) 

Elhelyezés az Iskola főbejáratába, állványozással, segédanyagokkal együtt: 100.000 Ft+ Áfa 

Elkészítési határidő: 2011. november 30. 

Fizetés: a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással. 

Budapest, 20 ll. szeptember 5. 

Tisztelettel: 

Mikes László 
kőfaragó mester 

E-MAIL: MIKES.LASZLO@MIKESLABRADOR.HU 
HONLAP: WWW.MIKESLABRADOR.HU 
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