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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére
Tárgy:

Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA
Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő:

Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette:

Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság 2015. május 20-i ülésén
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-i
ülésén
József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. május 21-i ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974/279 kódszámú pályázatának
témája olyan kortárs esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport,
térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenlétét erősítik.
A pályázati kiírás szerint az önkormányzat az általa választott témára kötelezően legalább 3 különböző
művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázhat egy
adatlapon. A kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó
köztéri munkát. Az előzetes egyeztetéseket követően a pályázat témája Madaras József Kossuth-díjas
magyar színész, filmrendező szoborként való megformálása lett, a megvalósítás helyszíne pedig a
Budapest IX. kerületében 38236/816 helyrajzi számon található közterület. (1. számú melléklet) A
műleírásokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Indoklás:
A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan
kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be és a közélet kérdéseire
is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán
változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják. Az Aszódi úti lakótelepen,
a Réce és a Füleki utca találkozásánál elhelyezkedő park ideális helye lehet a Madaras Józsefnek
emléket állító szobornak, tekintve, hogy a híres színész életének jelentős részét töltötte el a
lakótelepen. Mindezek mellet az érintett park Madaras József térré történő átnevezése jelenleg
folyamatban van. A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-ai ülésén döntött arról, hogy a 38236/816
helyrajzi számon található névtelen közterület a továbbiakban a Madaras József tér nevet viselje. A IX.
kerületben számos színészi nagyság nevét őrzik közterületek, így kerülhetett sor – külön kiemelendő,
hogy lakossági kezdeményezésre – a jelenleg névtelen tér Madaras József színművészről történő
elnevezésére.
A pályázat maximális tervezett összköltsége: Bruttó 7.500.000,- Ft
A támogatás tervezett mértéke: Bruttó 5.250.000,- Ft (vissza nem térítendő támogatás, a teljes
költségvetés maximum 70%-a)
Tervezett önrész a támogatás összege alapján: 2.250.000,- Ft
Pályázati cél megvalósítási időszaka: 2015. június. 1.–2016. december 1.
Megvalósítás helyszíne: Budapest, IX. kerület, Füleki u. – Réce u által határolt közterület, helyrajzi
szám: 38236/816
A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 10.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a megvalósításhoz
kapcsolódó 2.250.000 Ft önrész biztosítását – amely a maximális tervezett összköltség 30 százaléka –
támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2015. május 18.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Melléklet:
1. számú melléklet: helyszínrajz
2. számú melléklet: három művész által készített műleírás „Madaras József szoborként való
megformálása” témában /Diósi Árpád (2.a.), Páhi Attila (2.b.), Szórádi Zsigmond (2.c.)/

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1. pályázatot nyújt be az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra
„Madaras József szoborként való megformálása” témában azzal, hogy a szobor felállítására a
Budapest IX. kerület 38236/816 helyrajzi számon található közterületen kerül sor,
2. a pályázat megvalósításához kapcsolódóan 2.250.000 Ft összegű önrészt a pályázati
előkészítés 3223 sz. költségvetési sorról biztosít,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2015. június 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

