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iGt . számú előterjesztés 

Tyll Attila színművész részére emléktábla állításról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tyll Attila JászaiMari-díjas színművész, Magyarország Érdemes Művésze a magyar színházi 
élet ikonikus alakja. Szombathelyen, 1923. május 21-én született. Színészi pályafutását l 951-
ben Debrecenben kezdte, 1955-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 
1959-től 1961-ig Szolnokra szerződött, ezt követően 1962-től 1979-ig a Nemzeti Színház tagja 
volt, majd egy évadot töltött a békéscsabai Jókai Színházban. 1980 és 1983 között a József 
Attila Színház tagja volt. Nyugállományba vonulását követően a Népszínház nyugdíjas 
művésze volt 2002-ben bekövetkezett haláláig. 
Színészi tehetsége a bonyolult karakterek megformálásában teljesedett ki. Mind a színpadon, 
mind filmekben, televíziós játékfilmekben nyújtott feledhetetlen pillanatokat a nézőknek. 
Színházi alakításai a teljesség igény nélkül: Shakespeare: Hamlett- Polonius, majd később a 
Szellem, Illyés Gyula: Kiegyezés - Padre apó, John Steinbeck: Egerek és emberek - Candy, 
Katona József: Bánk Bán- Mikhál. De láthattukőt-többek között- a Rab Rábyban (1963), 
az Egy magyar nábobban (1969), a Macskajátékban (1974), a Sacra Coronában (2001). A 
televíziónézők ismerhették például a Fáklyaláng (1963), az A Lőcsei Fehér Asszony (1976), a 
Tündér Lala (1981 ), vagy éppen az Egy államférfi vallomása (1990) tévéfilmekbőL 

Tyll Attila haláláig a kerületünkben, a Kéknyelű utcában élt feleségével. Javasolom, hogy a 
színművész halálának 15. évfordulóján állítsunk emléktáblát részére, mellyel tiszteletünket 
fejezzük ki iránta. 

Az emléktábla elkészítésének-az előzetesen bekért ajánlat alapján- a következő költsége van: 
50 x 70 cm méretű fekete gránittábla: 40 OOO Ft 
50 x 70 cm méretű 
multicolor/visag blue/paradiso/kashmir white gránittábla: 25 OOO Ft 
szövegvésés, színezés: 300Ft/betű- a tervezett szövegre: 43 200 Ft 
díszcsavarok, koszorú akasztó, szerelés: 33 OOO Ft 

Ez a fekete gránittábla esetén mindösszesen bruttó 116 200 Ft, más színű gránittábla esetén 
bruttó l O l 200 Ft. Az ajánlattevő alanyi áfamentes. Az emléktábla elkészítésének és 
felszerelésének fedezetére - a további, előre nem tervezhető költségekre tekintettel - bruttó 
120 OOO Ft összeget javasol ok tervezni. 

II. Hatásvizsgálat 

Kőbánya kulturális életéhez hozzátartozik, hogy az itt élt művészek részére emléket állítsunk. 
Egy emléktábla figyelem felhívó, tájékoztató, így a tisztelet mellett információt, tudást is közöl. 
Fontos, hogy az itt élők tudják, milyen hírességek osztoztak a kerület örömeiben, kik vitték jó 
hírét Kőbányának. 
Tyll Attila országosan ismert és elismert színművész itt élt Kőbányán, felesége a mai napig a 
közös lakásukban él. Az emléktábla elhelyezésével tisztelgünk művészi nagysága előtt. 



III. A végrehajtás feltételei 

Az emléktábla elkészítésének, felszerelésének várható költsége bruttó 120 OOO Ft, melynek 
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 
3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 32. soráról biztosítható. A társasház 
hozzájárulása érdekében megkerestem Balatoni József közös képviselőt, akinek válaszát 
várjuk. A társasház közgyűlésének beleegyező nyilatkozatát követően a tábla elhelyezhető a 
társasház falán. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. május" 18. ". 

J~,ll 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr~n 
jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12017. (V. 25.) határozata 
Tyll Attila színművész részére emléktábla állításról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít 
Tyll Attila Jászai Mari-díjas Érdemes művész kőbányai lakóhelyén, a Budapest X. kerület, 
Kéknyelű utca 7. III. lépcsőháza falán. 

2. A Képviselő-testület az emléktábla elkészítésének fedezetére bruttó 120 OOO Ft-ot biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 32. sora terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 


