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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 2014. február 14-én megjelent „VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK 
KOLLÉGIUMA” 3974/260 kódszámú pályázatának témája olyan kortárs, esztétikailag és 
tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása volt, 
melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A nyílt pályázati 
felhívás alapján Kontur András szobrász egyik szobortervével a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdés o.) pontjában 
foglaltak alapján - 2014.03.17-én nyújtottuk be pályázatot „Louis Bleriot szobrának 
elkészítésére és felállítására Budapest” címmel. A pályázat 2014.05.08-án támogatásban 
részesült – melyet 2014. június 4-én tettek közzé az NKA honlapján. A pályázat részletes 
adatai: 
 
A pályázat összköltsége: 6.600.000 Ft 
A támogatás mértéke: 4.620.000 Ft (vissza nem térítendő támogatás) 
Önrész: 1.980.000 Ft 
Tervezett megvalósítási időszak: 2014.06.01. és 2015.09.30. között. 
A megvalósítás helyszíne: Budapest, IX. kerület, Dési Huber u. és Ifjúmunkás u. sarok. 
Helyrajzi szám: 38236/64 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja 
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás 
állítása. Előbbiek alapján a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítás csak a T. Képviselő-
testület hozzájárulásával lehetséges, melyről a 215/2014. (VI.27.) sz. határozattal döntött. 
 
215/2014. (VI.27.) sz. határozat 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. egyetért a 148/2014. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megjelenésű, 
Kontur András Luis Bleriot-ot ábrázoló szobrának a Budapest 38236/64. helyrajzi számú 
ingatlanon, a 4. számú melléklete által pontosan megjelölt helyen történő felállításához.” 
2. felkéri a polgármestert hogy – a benyújtott pályázatra vonatkozó támogatási szerződés 
megkötését követően - az 1. pontban meghatározott műalkotás felállítása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.” 
 
A támogatási szerződés a döntést követően 2014. július 4-én az NKA-val megkötésre került.  
 
A pályázati kiírás alapján az NKA-val létrejövő szerződéskötést követően a köztéri munkáról 
szükséges az NKA által kijelölt Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
szakvéleményének bekérése is. A szakértők 2014. szeptember 17-én a helyszínen magvalósult 
makett bemutatót követően a szoborterv továbbgondolását, módosítását javasolták. A 
módosított szoborterv 2014. szeptember 23-án történt bemutatását követően a szakértők az új 
terv (1. számú melléklet) elfogadására és felhasználására tettek javaslatot, melyről 
szakvéleményt is kiállítottak (2. számú melléklet). 
 
A szakértői véleményben foglaltak szerint 2014. november 17-én az NKA jóváhagyta a 
szoborterv módosítását (3. számú melléklet).  



 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak illetve a mellékletek alapján a módosított 
látványtervet jóváhagyni, és ezáltal Louis Bleriot kerületünkben történő Budapesti 
repüléséhez méltó emlék állítását támogatni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2014. november 19. 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
Melléklet: 

1. számú melléklet: módosított Louis Blériot szobor látványterve 
2. számú melléklet: Szakvélemény (Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.) 
3. számú melléklet: a módosítás NKA általi jóváhagyása 
4. számú melléklet: módosított Louis Blériot szobor helyszínrajza 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosított látványtervvel. 
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott műalkotás felállítása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határid ő: 1. pont esetében 2014. november 27., 2. pont esetében 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 


