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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-i ülésére! 
Készítette: dr. Pécsi Mária uniós koordinátor (Polgármesteri Kabinet) 

Tárgy: Javaslat Tóth Ilonka szülőháza emlékhellyé alakításához 
pályázat benyújtására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére, hat pályázati 
felhívást tett közzé. Pályázni lehet többek között kiadványok, filmek, kulturális és 
tudományos programok, '56-ra emlékeztető dekorációk, emlékházak és kiállítótermek 
támogatására. 

Pályázatot Tóth Ilonka szülőháza emlékhellyé alakításához tervezünk benyújtani, „Az 1956-
os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett 'Büszkeségpontok' létrehozására (a 
pályázat jele: KKETTKK - 56P- 02 ) az alábbi támogatható tevékenységekre: 

- meglévő emlékmüvek felújítása; 
- új emlékmüvek állítása; 
- meglévő emléktáblák felújítása; 
- új emléktáblák készítése és elhelyezése; 
- közterületek elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítése; 
- emlékszobák, kiállítások kialakítása. 

A KKETTKK - 56P - 02 pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot méltató, valamint az antikommunista hősökre emlékező ún. 
„Büszkeségpontok" létrehozását a társadalmi emlékezet ébren tartásához. 

A pályázat benyújtása folyamatos a pályázati keretösszeg erejéig. Az igényelhető támogatás 
összege tevékenységenként változó a 300 000 Ft-tól az 5 000 000 Ft-ig. Értékhatár feletti 
támogatást csak az 1956-os Emlékbizottság által saját hatáskörben „kiemelté" nyilvánított 
pályázatra ítélhetnek meg. 

Javasoljuk az Emlékszobák, kiállítások kialakítására támogatható tevékenységre pályázatot 
benyújtani. E tevékenységre maximálisan elnyerhető támogatás összege 5 000 000 Ft. Bízva 
abban, hogy az 1956-os Emlékbizottság „kiemelté" nyilvánítja „Tóth Ilonka szülőháza 
emlékhellyé alakítása" című pályázatot, így 50 000 000 Ft támogatási összeget tervezünk 
igényelni. A fejlesztés teljes összege 94 169 994 Ft, amely összegből 44 169 994 Ft a saját 



erő. A saját erő Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 37/2015. (XII.21.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint, nevezetesen Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka 
elnevezésű, 6./B. melléklet 23. sorában a „2016-ban Tóth Ilonka emlékház kialakítása" 
megnevezésű előirányzat kerete terhére rendelkezésre áll. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A megítélt támogatás folyósítására 
előfinanszírozás formájában, a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint kerül 
sor. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell többek között a pályázat jóváhagyásáról szóló 
Képviselő-testületi döntés hiteles másolatát és a tulajdonosi hozzájárulást. Nyertes pályázat 
esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a Képviselő-testület határozata a saját 
forrás rendelkezésre állásáról. 

A pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. Egy alkalommal van lehetőség 
hiánypótlásra, az elektronikus értesítést követő legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási 
határidővel. A tartalmi bírálatot a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság 
végzi, pontozza és rangsort állít. Azonos pontszám esetén az előbb benyújtott pályázat a 
rangsorban előre kerül. 

Kedvező döntés esetén a Közalapítvány köti meg a támogatói szerződést a 
kedvezményezettel. 

Tóth Ilonka Emlékház és kiállító terem létrehozása című pályázat rövid tartalma 

Önkormányzatunk magánszemélytől 2014-ben vásárolta meg az 1957. június 26-án 
mártírhalált halt Tóth Ilonka szülőházát (címe: II62 Budapest XVI. kerület Állás u. 57. sz. 
(hrsz.: 114352) azzal a céllal, hogy emlékházat és kiállító helyiségeket alakítson ki Tóth 
Ilonka és mártírtársai emlékére. A nagyon rossz állapotban lévő, meglévő lakóház teljes 
rekonstrukció után visszanyeri kéthelyiséges szoba-konyhás formáját. A konyha fogadó, a 
szoba kiállítótérként működik, megőrzött eredeti és kiegészített bútorzattal berendezve, az 
eredeti falikúttal és cserépkályhával. Az épület külső megjelenésében is visszakapja eredeti, 
egyszerű formáit. A kiállításokhoz a terek számára új épület épül a térszínt (kert) alatt. Itt kap 
helyet a kiállítótér, egy stúdió tér tárolóval, kis előtér és mellékhelyiség. A lakóház mellett és 
mögött nagyobb burkolt felület szolgál külső gyülekező és rendezvénytérként és időszaki 
kiállítások tereként. Szakképzett kiállítás vezető kíséretében látogatható az emlékház és a 
kiállítás. A látogatók a burkolt udvaron gyülekeznek (maximum 75 fő/csoportonként), majd a 
fogadótéren keresztül először a szülőházat nézik meg, amely Tóth Ilonka személyéről, az 
I950-es évek világáról szól. Ez után a lejtős kerti úton - amely külső installációs tér - jutnak a 
kiállítási szintre, eközben elmerülve a múltbeli események hangulatában. A létrehozásra 
kerülő installációs anyag bemutatja a koncepciós pereket, a következményeket és az egyéni 
sorsvállalás állandó értékeit. Az emlékház és kiállító helyiség kialakításával célunk főhajtás 
Mártírjaink előtt, másrészt ismeretátadás az utánunk jövő nemzedéknek. Tóth Ilonka 
Emlékház átadására 2016. október 23-án kerül sor. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 

HATÁROZATI JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 1956-os Emlékbizottság 
megbízásából meghirdetett, „Az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot, valamint a 
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, 
úgynevezett 'Büszkeségpontok' létrehozása" 
témájú pályázaton részt kíván venni. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Tóth Ilonka 
szülőháza (címe: 1162 Budapest, Állás utca 57. 
szám, hrsz.: 114352) emlékhellyé alakítása című 
pályázatot, melyet a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítványhoz kíván benyújtani, 50 000 000 Ft 
összegű támogatási igérmyel. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanra a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja és vállalja, hogy a fejlesztés 
megvalósításától a Tóth Ilonka Emlékházat és 
kiállító termet a rendeltetésének megfelelően 
működteti. 
A Képviselő-testület a pályázatra benyújtandó 
fejlesztés 94 169 994 Ft összes bruttó költségéhez 
44 169 994 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII.2I.) 
önkormányzati rendelet 6./B. melléklet 23. sorában 
a „2016-ban Tóth Ilonka emlékház kialakítása" 
megnevezésű előirányzat kerete terhére 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázat benyújtására. 

Budapest, 2016. február 04. 

Láttam: 

Lncsm Liaszlo 
jegyző 

Határidő: 2016. február 18. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű többségetií 

Kovács Péter 
polgármester 

Tárgyalásra illetékes bizottságok: I) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság; 2) Kerületfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság 


