
 

 

 

      Iktató szám: 255/2022. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-ei ülésére 

 
Tárgy:  Kampfl József „Fókák- díszkút” alkotásának áthelyezése az Ecseri 

úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése során 
kialakításra kerülő térre 

 
 

Előterjesztő:    Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

Készítette:    Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:  KOEN, RÖNK, VIK 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: DR. Világos István 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! 

 

Kampfl József szobrászművész által alkotott Fókák díszkút (a továbbiakban: Díszkút) a József 

Attila lakótelepen egykor a volt Pest-Buda mozi előtti területen állt.  

 

2004-ben a Képviselő-testület döntött arról, hogy a volt Pest-Buda mozi ingatlanán idősek 

otthona épüljön, valamint az épületet körülvevő közterületi, és közpark besorolású ingatlanok 

övezeti besorolásának megváltoztatásról, és bizonyos részei értékesítéséről. A Képviselő-

testület a 385/2004. (XI.04.) számú határozatával arról is döntött, hogy a Díszkút közterületre 

kerüljön áthelyezésre, egy későbbi határozatával pedig felkérte a polgármestert, hogy a Díszkút 

közforgalom által elérhető területen való elhelyezésének és további üzemeltetésének ügyében 

keresse meg a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot és a kezelő Budapest Galériát. 

 

A Szökőkutat 1983-ben a Fővárosi Tanács rendelte meg és helyeztette el a Pest-Buda Mozi 

előtti kerületi tulajdonú közparkban, ennek megfelelően a Fővárosi tulajdonú köztéri művek 

nyilvántartásában található. 

 

Ezidáig a Díszkút áthelyezésében lényegi előrelépés nem történt, azonban most lehetőség nyílt 

arra, hogy a Díszkút –közel az eredeti elhelyezkedési helyéhez – áthelyezésre kerüljön, és ismét 

köztéri alkotásként működhetne mindenki örömére.   

 

A Fővárosi Önkormányzat M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukcióját szolgáló 

projektjéhez kapcsolódva  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata felújítja 

az Ecseri úti metrómegálló felszínét és a környező területeket.  

 

Cél, hogy az Ecseri úti metrófelszín a jövőben, egy közterületi aktivitásokban gazdag, hosszabb 

távú időtöltésre is alkalmas, klimatikus viszonyoktól védett tér legyen, amely biztosítja a József 

Attila-lakótelep kapu jellegű karakterének megteremtését, a meglévő árnyékadó fák előnyeinek 

kihasználását, a zöldterületek további bővítését és fejlesztését.  

 

A tér felújításának előkészítéseként az Önkormányzat által kiírt tervpályázaton a nyertes 

pályázó (GARTEN STUDIO Táj- és Kertépítészeti Kft.) által benyújtott terven a szoborcsoport 

kiemelt helyen,  a tér fókuszába kerülve kerülne elhelyezésre, egyszerre szolgálva a műalkotás 

elérhetőségét és a tér presztízsének az emelését. 

 

Ahhoz, hogy a Díszkút áthelyezése megvalósulhasson szükséges a Képviselő-testület 

megerősítő döntése. 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa a Díszkút áthelyezését az Ecseri úti 

metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése során kialakításra kerülő térre. 

 

Budapest, 2022. november 8. 

 

Baloghné Dr. Nagy Edit s.k. 

címzetes főjegyző 

 

Melléklet: 

- részlet a GARTEN STUDIO Táj- és Kertépítészeti Kft. Tájépítészeti tervpályázatából 

a Fókák szoborcsoport tervezett elhelyezésére vonatkozóan 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja a Kampfl József szobrászművész által alkotott „Fókák díszkút” 

szoborcsoport áthelyezését az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni 

térrendezése során kialakításra kerülő térre, és egyben vállalja az áthelyezéssel, 

felújítással és az üzemeltetéssel járó költségeket. 

 

Határidő: 2022. november 17. 

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy a „Fókák díszkút” közforgalom által elérhető 

területen való elhelyezésének és további üzemeltetésének ügyében keresse meg a 

tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot és a kezelő Budapest Galériát. 

  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

 


