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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában újpesti szobrok 
díszkivilágításához. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fővárosi Önkormányzat tavaly felkérte a kerületi önkormányzatokat, köztük Újpest 
Önkormányzatát is, hogy tegyen javaslatot, azokra a köztéri szobraira, amelyeket vagy témájuk, 
vagy művészi értékük miatt érdemes díszkivilágítással ellátni. Az adatok feldolgozása után a 
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) újabb közel 50 budapesti szobor díszkivilágítását 
valósítja meg a közeljövőben, melyből kettő Újpesten található, s ezeket Újpest Önkormányzata 
első és második helyen emelte ki a már említett felmérés során. 

Az egyik érintett szobor az I. világháború újpesti hőseinek emlékműve, mely a Budapest IV., 
Tanoda tér - Tavasz utca sarkán található fehér talapzaton álló bronz szoborcsoport, a másik a 
Budapest IV., Görgey utca – Corvin utcák sarkán található Görgey Artúr fehér talapzaton álló 
bronz mellszobor. 

A díszkivilágítás elkészítésével megbízott Lisys-Project Kft. által benyújtott villamos kiviteli terv 
alapján -figyelemmel a BDK Kft. Díszkivilágítási és Közvilágítási Üzemének javaslataira- mindkét 
szobor megvilágítása megoldható a közelben található, meglévő közvilágítási rendszer 
átalakításával. A megépült díszkivilágítások, azok elkészülte után felkerülnek Budapest Főváros 
díszkivilágítási listájára, és annak további üzemeltetéséről a BDK Kft. fog gondoskodni. 

Az érintett két szobor Újpest Önkormányzatának tulajdonában lévő 70.678/2. hrsz-ú és 73.311 
hrsz-ú közterületen áll, ezért a megvalósításhoz szükséges a tulajdonos hozzájárulása. 
 
Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a becsatolt és 
megismert villamos kiviteli tervek alapján tulajdonosként hozzájárul, hogy a  
• Budapest IV., 70.678/2. hrsz-ú közterületen található I. világháború újpesti hőseinek 

emlékműve, valamint a 
• Budapest IV., 73.311. hrsz-ú közterületen található Görgey Artúr fehér mellszobor 
díszkivilágítása a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. által kiírt pályázat alapján megvalósuljon. 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
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