
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 30/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Madaras József szobor felállításához kapcsolódó 

többletköltség biztosítására 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  KEN (02.17.), RÖNK (02.18.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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! 

 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974/279 kódszámú 

pályázatán az általunk benyújtott három pályamunka közül Szórádi Zsigmond pályaműve a 

„Madaras József színész csillaga” című szobor 5.000.000 Ft összegű támogatásban részesült. 

Az NKA-val a Támogatási Szerződés megkötésre került.  

 

Tekintettel arra, hogy a támogatás intenzitása 70 százaléka Képviselő Testület 204/2015. 

(V.21.) sz. határozatával 2.250.000 Ft összegű önrészt biztosított a pályázati előkészítés 3223 

sz. költségvetési sorról. 

Elnyert támogatás:  5.000.000 Ft 

Önerő:    2.142.857 Ft 

Teljes költség:   7. 142 857 Ft 

A pályázat témája Madaras József Kossuth-díjas magyar színész, filmrendező szoborként való 

megformálása. A szobrászi szándék, a hiteles megjelenítés mellett az, hogy egy rögzített 

pillanatban legyen megjelenítve a művész „kutyájával”, hiszen a Kántor c. filmsorozat 

főszereplőjeként vált országosan híressé „Csupati”. A szobor anyaga mészkő és gránit. 

(melléklet) 

 

A szobor a Füleki utca és Réce utca által határolt közterületen kerül felállításra, amely 2015. 

április 29. óta viseli Madaras József nevét.  A szobor átadásának tervezett időpontja 2016 

augusztusa.  

A szobor megvalósításához 987.064 Ft összegű többletköltség biztosítása szükséges, mert a 

művész speciális adózói jellege miatt olyan járulékfizetési kötelezettség is keletkezik, mely a 

pályázat keretében egyrészt nincs finanszírozva, másrészt nem elszámolható. Amennyiben 

nem finanszírozzuk, úgy az egész pályázat meghiúsulhat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szobor megvalósítása érdekében a 

többletköltséget biztosítani szíveskedjen. A többletköltség biztosításának fedezete - az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetben a „3223 pályázat 

előkészítés, lebonyolítás” soron belüli átcsoportosítással - rendelkezésre áll.  

 

 

Budapest, 2016. február  

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester  

 

 

 

Melléklet: szoborterv 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

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

hogy:  

1. a „Madaras József színész csillaga” című szobor megvalósításához kapcsolódó 

járulékot 987.064 Ft összegben a „3223 pályázat előkészítés, lebonyolítás” 

költségvetési sorról biztosítja, 

2. módosítja a 204/2015. (V.21.) sz. határozatát és az önrész összegét 2.142.857,- Ft-ban 

határozza meg. 

Határidő: 2016.02.29. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

  



Melléklet 

 

„Madar színész Csillaga” kompozíció  

 

 

 

 

 

 

 


