


II. Felajánlás 

Dömötör Zoltán az 1956 Magyar Nemzetőrség nemzetőre, vezérezredes elnök főparancsnoka 
további felajánlásként arról tájékoztatott, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező Tóth Ilonka Emlékház udvari homlokzatára, vagy az 
oktatóközpont bejárati ajtajával szembeni falára kör alaprajzú, láncaitól megszabaduló 
szabadságharcost ábrázoló, bionz utánzatú, gipszből készült kisplasztikát kíván 
térítésmentesen adományozni. A kisplasztika ugyanolyan, mint a Péterfy Sándor utcai Kórház 
aulájában álló. (2. sz. melléklet) 

A művészeti alkotásért nem kér vételárat, tehát valóban térítésmentes az átadás, azonban az 
ajándékozás feltételéül azt szabta, hogy a szoborhoz az Önkormányzat költségén készüljön 
márvány emléktábla, ami kb: 1,5 x0,6 méteres, melyen feltüntetésre kerül, mint adományozó. 
(3. sz. melléklet) 
A márványtábla elkészítési díja: bruttó 180.000,- Ft. 

Az adomány elfogadása esetén, a márványtábla készítés díján felül az Önkormányzatot 
további költség nem terheli. 

Jelenleg az Önkormányzat költségvetési rendeletében márványtábla készítésre fedezet nem áll 
rendelkezésre. 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete szerint: 
14. § 
(7) Ha bármely vagyontárgy tulajdon- vagy használati jogáról az Önkormányzat javára 

ingyenesen vagy kedvezményesen lemondtak, a vagyon elfogadása vagy használatba 
vétele előtt a tulajdonosi vagy használói kötelezettségek éves várható becsült 
összegét a döntéshozó tudomására kell hozni. 

(8) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek ismert 
terhei elérhetik, vagy meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét. 

18. § 
(2) Az üzleti vagyonnak minősülő vagyon megszerzéséről szóló döntés: 

a) 15 millió Ft egyedi értékhatárig, amennyiben a vagyonszerzéshez szükséges 
pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, a polgármester 
hatáskörébe tartozik, 

b) 25 millió Ft egyedi értékhatárig, amennyiben a vagyonszerzéshez szükséges 
pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság hatáskörébe tartozik, 

c) amennyiben a vagyonszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet a költségvetésben 
rendelkezésre áll, úgy 25 millió Ft egyedi értékhatár felett, amennyiben a 
vagyonszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet a költségvetésben nem áll 
rendelkezésre, úgy bármilyen értékű vagyonszerzés a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 

Tekintettel arra, hogy a fedezet nem áll rendelkezésre, a döntés a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését mindkét felajánlás tárgyában. 

Határozati javaslat I. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
„A" alternatíva: úgy dönt, hogy Kesztyűs Ferenc grafikus- és festőművész által, a 

Tóth Ilonka Emlékház homlokzatára tervezetten készített „56 
EMLÉKEZETE" című, 60x60 cm méretű tűzzománc-kerámia 
alkotást Dömötör Zoltán felajánlótól kedvezményes áron 
elfogadja. A Képviselő-testület a Dömötör Zoltán részére 
300.000,- Ft kedvezményes vételárat biztosít. 

A Képviselő-testület a vételár fedezetét 300.000,- Ft értékben az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. 
(XII.21.) Ök. rendelet „Önkormányzat általános működési 
tartaléka" keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozással vegyes 
adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat I. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
„B" alternatíva: úgy dönt, hogy Kesztyűs Ferenc grafikus- és festőművész által a 

Tóth Ilonka Emlékház homlokzatára készített „56 
EMLÉKEZETE" című, 60x60 cm méretű tűzzománc-kerámiát 
Dömötör Zoltán felajánlótól nem kívánja elfogadni annak 
pénzügyi kötelezettségei okán. 

Határidő: Tájékoztatásra: 2016. november 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(egyszerű szótöbbséget igényel) 

Határozati javaslat II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
„A" alternatíva: úgy dönt, hogy a Tóth Ilonka Emlékház oktatóközpontjának 

oldalfalára készült kör alaprajzú, láncaitól megszabaduló 
szabadságharcost ábrázoló, bronz utánzatú, gipsz kisplasztika 
adományt Dömötör Zoltán nemzetőrtől térítésmentesen elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az adományozás 
megszerzésével összefüggő márványtábla készítés költségére bruttó 
180.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
37/2015. (XII.21.) Ök. rendelet „Önkormányzat általános működési 
tartaléka" keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert az adományozási szerződés 
aláírására. 
Felhatalmazza a Polgármestert a márványtábla megrendelésére. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(egyszerű szótöbbséget igényel) 
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KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÚRNAK 
/l63 Budapest,Havashalom u.43. 4 - ¿0- ^ 6 t A e k & > r R V ^ 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

v.l. Dömötör Zoltánnal, az 1956 Magyar Nemzetőrség nemzetőr, v'ezéi 
ezredes elnök főparancsnokával,a napokban abból a célból kerestük fel 
hivatalában Önt, hogy másfél millió Forint értékű, az egyetemes festi 
szetet forradalmasító tűzzománc-kerámiaiesték találmányommal készült 
356 EMLÉKEZETE c 60X60 cm. méretű tűzzománc-kerámia alkotásomat 
- amely ellenáll a legzordabb időjárásnak is - az 1956.6o.évfordulój* 
alkalmából felajánljuk Tóth IlQoaiEiDLékbrázának' _udtfáricta.QmlQkzátára, 
vagy Múzeuma bejárati ajtajával szembezi falára építhetőséggel. 

Nemes felajánlásomnak az-az oka, hogy magam is 56-os, az 1956-os Ma
gyarok Világszövetsége tagja, funkcióviselője vagyok. 
Kérésünk 0a felé csupán az volt, hogy ennek az örökidőkig tartó^atke-
tásomnak a 3oo ezer Forint bekerülési, összegét szíveskedjenek számom
ra megtéríteni.. 

Az Ön válasza az volt, hogy ezt az ügyet döntés végett testületi, éléi 
elé kell vinnie. Kérjük: tegye! 

Amint azt elmondtuk Önnek, hogy én ackép alkotója vagyok, Dömötör 
Zoltán úr pedig az adományozó, akinek neve a kép alatti, kereten' aran; 
betűkkel van feltüntetve* 

A döntésről tisztelettel és szeretettel várom válaszát azzal együtt, 
hogy alkotásom falraépítés után^mikor kerül ünnepélyes keretek között 
avatásra? , ¿1 > 

Kesztyűs Eerenc 
háromszoros nemzetözi. ezüstérmes, egyszeres nemzet
közi, brollzérmes, Búza Barna-díja grafikus- és festő' 
művész 
lo71 'Budapest, damjanich u.26/a. 

Budapest, 2ol6. október 18. 

' ' Levelem postabélyegén a Sarkadi. I.sz.Iskola homlokzatára épített lo 
nm-es tűzzománc-kerámia alkotásom látható. Ez a sok külső-belső fal
ra épített murális alkotásom egyike. 
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