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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám:200/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017.  szeptember 07-i ülésére 

 

 
Tárgy: Javaslat emléktáblák engedélyezésére 
 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport   
Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2017. szeptember 

06. 
 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, 

2017. szeptember 06. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Dabóczi Mihály szobrászművész gyermekei részéről kérelem érkezett édesapjuk munkásságának 

tiszteletére emléktábla állításának engedélyezésével kapcsolatban. A család a Humánszolgáltatási 

Iroda segítségét kérte az emléktábla állításához szükséges engedélyezési eljárás lebonyolítására. 

Dabóczi Mihályt 1930-ban vették fel a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Kisfaludi Strobl Zsigmond 

tanítványa, majd a főiskola 5 évének elvégzése után tanársegédje is lett (1935-1938-ig). 1932-ben – 

még főiskolásként – szerepelt először kiállításon. 1938-ban két évre állami ösztöndíjjal Rómába 

került, mely időszak nagy hatással volt művészetére, az akadémikus naturalizmust a Római Iskola 

stílusára váltotta. Közel 50 felállított köztéri szobra mellett kisplasztikái és érmei is jelentősek. A 

különböző változatokat is számítva mintegy ötszáz művet – köztük közel száz érmet, illetve plakettet 

készített. Munkái megtalálhatók köztereken, épületeken, múzeumokban, magángyűjteményekben. 

Több mint harminc szobrát a Magyar Nemzeti Galéria, számos művét a Testnevelési- és 

Sportmúzeum őrzi. 

 

Dr. Gönczy Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének javaslatára a család az 

emléktáblára az alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

 

Dabóczi Mihály szobrászművész 

1905 – 1980 

E házban élt 1938 és 1963 között, és itt alkotott 1951-ig. 

Több mint 500 köztéri kisplasztikai alkotással gazdagította a magyar szobrászatot. 

2017 

 

Az emléktábla felhelyezéséhez a Budapest, IX. Kerület, Üllői út 59. számú társasház lakói 

hozzájárultak. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az emléktábla elhelyezését településképi 

határozattal elfogadta. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez Dabóczi Mihály hozzátartozói nem kérnek anyagi 

támogatást. Tekintettel az emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésére az önkormányzati tulajdonú társasház falán 

állítandó emléktábla vonatkozásában szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

II. 

 

1866-ban indult meg menetrendszerűen a pesti Széna teret (ma Kálvin tér) Újpesttel összekötő 

lóvasút. Ez nem csupán a fővárosi ló vontatta közúti vasúti közlekedési eszköz kezdete, napjaink 

villamoshálózatának kiindulópontjaként is értelmezhető. A valódi tömegközlekedés kezdetét 

lényegében a közúti vasutak megjelenésétől számíthatjuk. A várostörténeti szempontból kiemelkedő 

esemény kapcsán javasolom, hogy az Önkormányzat állítson emléktáblát. 

 

Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az emléktáblára az alábbi 

szöveget javasolja megjelentetni: 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfaludi_Strobl_Zsigmond
https://hu.wikipedia.org/wiki/Plakett
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Nemzeti_Gal%C3%A9ria


A Széna – ma Kálvin – téren állt 

a Pesti Közúti Vaspálya Társaság 1866-ban átadott első, 

Pestet Újpesttel összekötő lóvasúti vonalának végállomása. 

Ferencváros Önkormányzata  

2017 

 

Az előzetes felmérés alapján az emléktábla elhelyezhető a Kálvin tér – Ráday u. sarkán lévő 

épületre, melyhez a tulajdonos az Aegon Biztosító Zrt. hozzájárult. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a legkedvezőbb árajánlatot a Poschacher Gránit Kft. 

nyújtotta be (128.945,- Ft + ÁFA). 

 

A fenti két emléktábla szövegét a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 

Osztálya, az életrajzi adatok helyességét a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Kutatóközpontja jóváhagyta. 

  

Az emléktábla elhelyezésének településképi engedélyeztetése folyamatban van. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § értelmében a 

köztéri szobor, műalkotás állítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

A Rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján a döntés meghozatala előtt ki kell kérni a Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára. 

 

Budapest, 2017. szeptember 1. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 



Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   

 

1.) 

hozzájárul ahhoz, hogy Budapest, IX. kerület Üllői út 59. számú ház falára felkerüljön Dabóczi 

Mihály családjának finanszírozásában a „Dabóczi Mihály szobrászművész 1905 -1980. E házban élt 

1938 és 1963 között, és itt alkotott 1951-ig. Több mint 500 köztéri kisplasztikai alkotással 

gazdagította a magyar szobrászatot. 2017” szövegű emléktábla.  

 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) 

 

Budapest, IX. kerület Ráday utca 2. számú ház falán a településképi jóváhagyást követően „A Széna 

– ma Kálvin – téren állt a Pesti Közúti Vaspálya Társaság 1866-ban átadott első, Pestet Újpesttel 

összekötő lóvasúti vonalának végállomása. Ferencváros Önkormányzata 2017”  szövegű emléktábla 

állításával adózik az első lóvasút elindulása emlékének. 

 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3.) 

a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak a 2017. évi költségvetés 3146. számú kiadási 

előirányzata feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és a 2.) számú pontban szereplő 

emléktábla állításának költségeit - 128.945,- Ft + ÁFA - a 3146. számú költségvetési sor terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4.) 

felkéri a Polgármester Urat, hogy az emléktáblák állításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

  

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


