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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvételéről 

I. Tartalmi összefoglaló 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a 
továbbiakban: 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. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Büszkeségpontok" című pályázaton történő részvételről szóló 42/2016. (II. 18.) határozatával 
döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot méltató emlékmű kerül kialakításra a kőbányai Éles saroknál található 
önkormányzati tulajdonútelken (helyrajzi szám: 41361). A Közalapítvány arról döntött, hogy 
3 500 OOO Ft támogatást nyújt a pályázati cél megvalósítására. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §4. pontja 
értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele. 
Ezért a jelen pályázati támogatás átvételéhez és a Támogatási Szerződés aláírásához Képviselő
testületi döntés szükséges. 

II. liatásvizsgálat 
A támogatás jelentős méctékben hozzájárul az Önkormányzat által megvalósítandó emlékmű 
kivitelezésének költségeihez, amely mindösszesen bruttó 4 112 992 Ft. 

III. A végrehajtás feltételei 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 
értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele. 
Ezért a jelen pályázati támogatás átvételéhez és a Támogatási Szerződés aláírásához Képviselő
testületi döntés szükséges. 

IV. liatásvizsgálat 
A támogatás a "Büszkeségpontok" kialakításához jelentős méctékben hozzájárul, ezzel 
Kőbánya történelmi emlékeinek számát, színvonalát emeli. 

V. Döntési javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. szeptember ".0_~" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

___ ./ 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. (IX. 22.) határozata 
a "Büszkeségpontok" pályázaton elnyert alapítványi támogatás átvételéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-és Kelet
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által biztosított, a 
"Büszkeségpontok" tárgyú pályázat megvalósítására nyújtott 3 500 OOO Ft értékű támogatás 
átvételét jóváhagyja. A támogatásból az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató 
emlékmű kerül kialakításra a kőbányai Éles saroknál található önkormányzati tulajdonútelken 
(helyrajzi szám: 41361). 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a J egyzői Fő osztál y Városüzemeltetési Osztál y vezető j e 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 


