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Budapes t Jőzsefvárosi Önko rmányzat

tĺilete számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntós tartalmának részletes ĺsmeľtetése

A színészóriás, Bud Spenceľ 20|6. júniusi ha|á|át követően Tasnádi Szandra
szobľászmiĺvész levélben fordult a Józsefuarosi onkoľmányzathoz, amelyben felajánlottą
hogy a legenda emléke előtt tisztelgo, egész alakos, 5/4-es méretĹi bronzból készült szobľát
az onkoľm źnyzatrendelkezésére bocsátja.

Bud Spencer, eredeti nevén Caľlo Pedersoli Nápolyban szĹiletett |929. oktőber 31-én, és
Rómában hunyt elf0|6.június 27-én.Bźlt vi|ágszerte leginkább a Piedone.filmekről ismert,
pá|yája elején sikeres spoľtolóként vált híressé: eľedményes úszó, illetve viz'|abdźľ;ő vo|t.

Spoľtkarľieľje során |949-ben mellúszrísban olasz bajnoki címet nyeľt, majd 1950-ben a l00
méteres gyorsúszas bajnoka lett. Szintén 1950-ben az o|asz vlzitabda-vá|ogatottal 4. helye-
zést ért el az Európa.bajnokságon.

Előteľjesztő: dľ. Kocsĺs Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testĺileti iilés időpontj a:2017 . szeptember 07. ...s2. napirend

Tárgy: Javaslat szobor elhelyezéséľe

A napirendet gyazáÍt ülésen kell tárgyalni, a dtintés elfogadĺĺsához egyszerÍĺ/4qlnr[gített
szav azattöbbsés szĹikséses.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Emberĺ Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmźtr a:
A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĹiletnek az elĺĺteqesz-
tés megtĺĺrgya|ásźú.
Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.testiileürek az e|oteqesztés megtar-
s,ra|ását,
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|967-ben vonult vissza a versenyspoľttól, miután aláirta első hollywooďi szerzodését. Mint
emlékezetes, utolsó vízi|abda-mérkőzését a Kárpáti Gytiľgy és Gyaľmati Dezső nevével
femjelzett magyar válogatott ellen vívta.

Több mint féll évszázados színészi pályafutása soráń több tucat filmet és számos televíziós
produkciót forgatott. Szintén világhíľíi tarsával, Terrence Hillel egyĹitt jelentős szerepe volt
abban, hogy az amerikai Íilmek mellett az európai mozi is rendkívül népszeruvé vált a kö.
zönség kiirében.

Aktív éveiben a filmezés mellett dalokat szetzett, szöveget íľt, és klsebb ľeklámfilmekben is
szerepelt. Magyar reklámban is látható volt és sportoló korában sokszoľ megfordult a Mar.
gitszigeten. A magyarokat mindig sokľa taĺtotta, ezt több nyi|atkozataban is hangsúlyozta.
Ötvtis Csöpi ťtg!fiáját is róla foľmázták meg.

Feleségével, Maria Amatóval élete végéig példás hazasságban élt, hĺĺrom gyeľmekiik sziile-
tett: Giuseppe (1961), Chľistine (|962) és Diamante (1972).

Bud Spenceľ személye tiszteletľe méltó mind spoľtolói és filmes karierje, mind pedig azon
szemlélete miatt, amellyel az é|ette s a világľa tekintett. Mélyen vallásos emberként nem
csupán ahźzasság és saját családja iľĺínt volt élete végéig elkötelezett, de adakozźsai, jőté-
kođykodásai révéń számos megmôzdulásával törekedett mások megsegítésére is. Élemtjavat
olyan pé|dát szo|gźůtatott, amely mindenképp megismerésľe méltó és követendő amai gene-

ľációk számĺíra is.

Annak érdekében, hogy az alkotást minél több érdeklődő könnyedén megtekinthesse, javas-
lom frekventa|tköztęrĹileten töľténő elhelyezését, amelyre a Corvin sétarry megfelelő hely-
színként szolgálhat.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuĺárosi Önkoľmźnyzattulajdonában lévő közteľiiletek használatfuő| és használatanak
renđjéről szőIő |812013. (IV. 24.) önkormáĺyzati ľendelet alapján a Képviselő-testiilet dön.
tése szfüséges a miĺvészeti alkoĺásnak minősülő tárgyak, valamint a miĺvészeti alkotĺásnak
nem minősülő vallasi, kultuľális, történelmi szimbólumok, emléktĺíblák elhelyezéséhez.

A rendelet szabźůyozzaaz e|he|yezéshez sztikséges kéľelmek beadási hataridejét is. Ameny-
nyiben a miĺalkotas tervezeÍt elhelyezésére az év mĺĺsodik 6 hónapjában kerülne sor, akkor
az adott év marcius 31. napjáig kell benyujtani a kérelmęt. ,,A beľryújtott összesített IrBreI-

melcről a Képviselő-testijlet a benyújtási hatóridőt lövető 60 napon beltil dönt.',

III. Dłintés célja' pénzĺĺryĺ hatása

A döntés céljąhogy a Képviselő.testĺilet a művészeti ďkotásnak minőstilő taľgyak, valamint
a művészeti alkotĺásnak nem minősülő vallási, kulturális, tiiľténelmi szimbólumok, emléktĺáb-

lĺík elhelye zéséhez hozzájaru|asei adja.

Baľ Bud Spencer szobráta mtĺvész téľítésmentesen _ munkadíj felszámíüĺsa nélkiil _ ajanlot.
tafe| az onkoľmĺányzatnak, azonban annak elhelyezésére nem ľendelkezik elegendő fonás-
sa|, ezért támogatast kér. A szobor elkészítésének és elhelyezésének költsége előzetes becs.
lés alapjĺĺn bruttó 8.706,0 e Ft, amelynek fedezetétjavasoljuk az altalános taľtalék terhére

biztosítani.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

Magyarországhe|yi önkoľmanyzatairőIszőIó2011. évi CL)o(xIx. törvény (Mi'tv.) 42. $ 8.

pontja szerint a képviselő-testiilet haüísköréből nem rvházhatő źtt a közterulet elnevezése,
közteÍ| szobor, míĺalkotĺás eůIítźsa. Ąĺ
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A Kĺípviselő.testÍilet döntése az Möw. 23. $ (5) bekezdés 13. pontjĺĺn, valamint a Jőzsefvá-
rosi onkoľmányzat fulajdonában lévő közterĹiletekhasnáIatfuől és használat"ának rendjéről
szőlő 18l20l3. (IV. 24.) önkorrnanyzatirendelet 5.$ Q)bekezdésZ3. pontjan ďapul.

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺĺlet rigy dtint' hory

|.hoz-zźĄétruIźsát adja a szinész|egenda, Bud Spencer személye előtt tisztelgő szobor el.
helyezéséhez a Cowin sétányon, azza|, hogy a szobor pontos helye és szövege megha-
tźrozásźůloz további egyeztetések lefolytatása szfüséges a Józsefuarosi Polgĺĺľmesteń
Hivatal Varosépítészeti Irodájának bevonásával.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|7. decembeľ 31.

2. e|fogađja Tasnádi Szandľa szobľászművész felajánlásźi a Bud Spencer szobor tekinte-
tében.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. szeptember 07.

3. a Bud Spencert őbrźľo|ó szobor megvalósítasźůloz és elhelyezéséhez bruttó 8.706,0 e

Ft fedezetet biztosít az éůtalrźnos mtĺködési taľtalék terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíńdő: 2017. szeptember 07.

4. a) ahatfuozatbaĺfoglďtak miattazonkormányzatkjadás 11107-0l cím mfüiidési cél
és általános taľtďékon belül az źlta1lźnos taľtalék - kötelező fe|adat _ elíSirényzatfuől-
8.706,0 e Ft-ot átcsoportosít a l160l cím - tinként vállalt feladat _ felhďmozásikladá-
si előiľányzatéra.
b) felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy ahatźroz-atban foglaltakat a 20|7. évi kciltségvetésről
szóló rendelet következő móđosítĺĺsĺĺnál vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: a) pont ęsetében 20|7. szeptembeľ 07.' b) pont esetébęna20|7. évi költség-
vetésről szóló rendelet következő módosítĺĺsa

A diintés végľehajtásáú végző szervezeti erység: Városépítészetĺ lľoda, Pénziiryĺ Üry-
osztály

Budapest, 2017. augusztus 29.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina

dr. Mészaľ Eńka
a|jegyző
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