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Budapest J őnsefv árosi onkoľ mányzat
Képviselő.testĺilete számára

Tisztelt KépvÍselő-testĺilet!

I. Tényátlás es a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Vm' keľület Józsefuáros Telęki Lászlő tér, ,'FiDo'' tér és Kálviária tér sok más köztęrülettel egytitt teljes
egészében megrijult a 2014, év folyamrán. A fejlesztés eređményeképpen a föváros tďán legszebb köĺerei
jöttek létre, melyek jelentősen javítják a keľiilehől ďkotott képet.

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICoMos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesiilet évről-érłre
meghirdeti a Köztérmegujítási Nívódíj páIyázatáń, mely keĺetében az aÍra érdemesnek tďált, magas
színvonalon és minőségi módon megujult közterek díjban részestilnek. A páiyáat díjának elnyerésére jó
eséIlyel indulna _ ,,lakókönryezetköztereí kategóríában'' _ kertiletÍinkből a megujult Králvária tér, vďamint a
Teleki LászLő tér a FiDo térrel közĺisen.

Mindkét pa|yéuat (1. Kálvaľia tér; 2. Teleki L,źslz\ó - ,ľiDo'' tér) esetén az onko'ĺmányzat, mint beruházó, a
tervezőve| és a kivitelezővel egyÍittműködvepáiyázľrámeg a nívódíj elnyerését. ApáIyźv.atokbenyujt"ásának
érdekében sziikséges a tisztelt Képviselő-testíiletnek dönteníe apźlyázatonvaló indulásról és a polgármester
fe|hatalmazálsaról annak érdekében, hogy a benýjtáshoz szĺikséges dokumentumok és nyitatkozat a|áfuásn
kenifenek. Szĺikséges továhbá előzctcs kötelczettségváIlalrást is tennie a Kęviselő-testÍilehrek annak
érdekében, bogy az esetlegesen nyertes pa|yázat ęsetén a feltételeknek megfelelően gondoskodík a díj
másolatának köztéren való elhelvezeséľől.
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Előteľj esztő: dr, Kocsis }y'rźłté, polgármester

A képviselő-tęstiileti iilés iđőpontj a: 20t 5. máľcius 1 9.

Táľry: Javaslat a Kiiztérmegńjítási Nívĺĺdíj páł|yázatonvaló ľészvételľe

A napiľendet ĺyiVzárt iilésen kell trárgyalni, a döntés elfogadásĺíhoz egyszeríi/minősített
szav azattobbség szĹiks éges.
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Emb eľi Eľőforrás Biżottság v é|emény ezi

Hatźtrozati javaslat a bizottság, szálTLźEa: A Vĺĺrosgazdrĺlkodási és Pénzugyl Bizottság



II. A beterjesztés indoka

A Magyaľ Urbanisztikai Trĺrsaság és az ICoMoS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2015-ben is
meghiĺdette a Köztérmegujítási Nívódíj pźiyźnatáú, mely díjra kertiletiink a Kálvária teret és a Teleki LászIő
teret a FiDo térrei közösen szeretné jelĺilni. ApáJĺyttzat benyujtásanak határideje 2015. március 30., mely
határídő betartása érđekében szükséges a Képviselő-testiilet döntéseinek meghozatala a pźiyávaton való
induláshoz.

III. Döntés célja, pénzĺiryĺ hatása

A đ<intés célja, hogy onlĺorm'eryzatunk kéÍ pályazatot is henýljtson a KłizÍérmegrijíÍási Nívóđíj Páńyáu;atra,

annak érdekében, hogy a,,lakókörnyezętkőztęreíkategóriában'' az adományozhatő egy darab címet, illeťve a
harom dicséretből is az egyiket elnyerje. A kerřiletiink szátmálra való kędvező döntés esetén megtartandó
nýlvános sajtóesemények (kiĺállítás, sajtőttljékoztatók) jelentős mértékben javíthatják a Józsefuárosról
korábban kialakult képet és öregbíthetik hínrevét.

A két péiyźzat benyújtása pénziĺgr vonzatta|is jar. A pźiyźnatoĺ való indulás feltétele apźiyázatonkéĺt
befizetendő bruttó 100.o0o,. Ft, tehát összesen bruttó 200.000,- Ft, melyre a fedezet a 1|706-02 cím dologi
kiadási e|óiĺźnyzatźn rendelkezésre á||, Az esetleges díj megnyerése esetén a dtj nagyított másolata

kihelyezésének költségęi 400 e Ft körül várható, melyet a lőzsefvárosi Közösségl Hźzĺk Nonprofit Kft
készíttet el.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilęt döntése a Magyaľországhe|yi önkonĺrányzatairól szóló 2011. évi cLĐo(DĹ törvény

4t. $ (3) bekezđésénalapul.

Kérem azalźtbbibatáĺozati javaslat elfogadását. '

II,łrÁnoza'TI JAvAsLAT

A Képvíselő-testület úgy dtint' hogy

1' támogatja Budapest Föváros VtrI. kerület Józsefuarosi Önkoľmányzat indulását a 2015. évl
Köztérmegujíťási Nívódii pá|yázaton a megujított Iłálvária téľľel, valamint Telęki Lász|ő ténel _

,,FiDo'' térrel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 19.

2. fe|hataÍmazza a polgármestert a pźiyázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és

benyijtására. '{

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺárídő: 2015. marcius 23.

3. előzetesęn kötelezettséget véůLaI a cím elnyerése esetén (a pźiyźľati kiírásban előírt módon) a díj
nagyított másolatának elhelyezéséľe a díjazott köztęrtileten.

Felelős: polgiármester
Hatáĺidő: 2015. decembeľ 31'

A döntés végrehajtásáÉvĘz'őszervezeti egysĘ: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest 2015. marcius 9.
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Danada-Riman Edina
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Pá|yázati fe|hívás . Köztérmegújítási Nívódíj 2$15 pályázat

A Magyaľ Uľbanisztikai Társaság és az lcoMos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesii|et
meghiľdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pźt|yálzatot. A Nívódíjat az affa érdemesnęk
talált megújult közterek nyilvánospźůyázat keretében nyerhetik el.

A pźiyér;at beadási hatáľideje2015. március 30. 12z00 óľa, munkanapokon 9.00 és 15.00
óra között a MUT Titkáľságán (1094 Budapest' Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a
beérkezés határideje 20|5. március 3 1.

t. A'páiyázat célja

. az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesiilésének, új értékek tęremtésének
a hagyományos éľtékek megőľzésével történő elősegítése,

. igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, (társada|mĹ'
szociális, esztétikai, kulturális, k|imatikus és fenntartási szempontból)
értékntive|ő módon rehabilitált, revitalizźit teľek, parkok, sétálóutcák és téľfalaik
megismerése, megismertetése,

. a gazdasági szempontból is eľedményes megoldások szé|es körének feltárása és

elterjesztése
. a kultuľális öľiikség megőľzése a lehetőségek kihaszná|ásána| a telepiilések

töľténetiségének megőrzésével és az űj kiiľnyezetbe va|ó hiteles integľálásával,
. a telepiilés helyi karakteľének megőľzése és megmutatásaa megújuló közteľületen,
. jelentős váľosképfoľmáló kiizteľii|etek töľténeti szęrkezeti rendjével és ľangjával

arányo s megúj ításĺának el i smerése és m egismeľtetése,
. az értékőrző köztéľfelújításban ľésztvevő paľtneľek jó egyĺittmíĺkiidésének

tiszttinzése és
. figyelemfelhívás a jó példa eĘével.

2. A' pá|y őnatľa benev ezhetők

Az adott település aľculatát befolyáso|ó, f009. évtől kezdődően megvalósu|t'
táľsadalmi., szociális, esztétikai, gazdasági, kultuľális és fenntaľthatósági szempontból
éľtékniivelő módon ľehabilitált, elsősoľban kiizponti vagy alktizponti je|entőségű
ktizterek, közpaľkok, sétá|ĺóutcák' üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Kiiztérmegrijítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal
kittintetett teľületet. A kitiintetettek listáját az l. számú melléklet tarta|mazza.

Apźlyálzatok két kategóriátban keľiilnek elbírźúásra és dijazásra:

. TelepÍiléskiizpont,főtéľkategóľia

. Lakókiirnyezetkiizteľei kategĺóľia

3. Apá|yázaton való ľészvétel feltételei

Péiyázatot nýjthat be minden olyan személy illewe szervezet, aki/amely a köztét
megvalósításában felelĺĺs teľvezőként, goĺerálkivitelezőként vagy
projektgazdaként/beruhźnőként közreműködött. A közterület megujításában közremiĺködők





együttesen is jelentkezhetnek; de egy köztęrületre csak egy páiyá-z'atot lehet benyrijtani.

A pźiyá.zőnak mellékelnie ke|l a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a
fulajdonos a pá|yáző' akkoľ a tervezo írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál)
tęrvező és a ttllajdonos írásos beleegyezését egyaránt me||éke|nie kęl|'

A páúyáz;atra csak olyan közteriilet megujítási progľammal lehet jelentkezni, ame|y
rendelkezik a sziikséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ęzeknek
megfelelően történt, befejeződött és a közterethasznźůatba vették.

Nem vehet részt a páůyázaton olyan kiizteľület megújítási pľogľam' amellyel
kapcsolatban szerzÍjijogi vagy etikai vita áll fenn!

Apáiyázat benyujtói ajelentkezési |apon tal'áihatő nyilatkozatban vállaljĺák a nyilvánosságot.
Amennyiben igény van rá, a pá|yé.z'óknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság szźlmźlra a
köztér és ktirnyezete, továbbá szĹikség esetén ahatáro|ő területek, éptiletek megtekintését. A
Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáľól 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést ktĺld a
jelentkezési lapon megadott e-mail címre'

4. A'páiyázati kiíľás és mellékletei

A pá|yazati kiírás és mellékletei kizźrő|ag
a www.icomos.hu honlapľól.

elektľonikus úton tölthető le a www.mut.hu és

További felvilágosítást ad aMagyar Urbanisztikai Táľsaság titkárságén Szabó Alexandľa a
06 I 215-5794, és az ICoMoS titkárságán Pakulltľ Ibolya a 061 225-4966 telefonszámon
(hétf('től péntekig 9-15 óra között).

A letiilthető pá|yázati anyag tartalma:

. Pőlryánati Hirdetmény (PDF)

. JelentkęzésiLap(DoC)

. Kötelezoen használandó tabló sablon (PSD' JPG)

. Eddigi kittintetettek listája (1. sz. melléklet)

5. A.páÄyázat beadása

A páiyázatot bruttó 100.000'- (százezer) foľint nevezési díj átutalással torténő megfizetését
követően lehet beadni. A befizetést a páiyá,zatot lebonyolító Magyar Uľbanisztikai
Tuđásközpont NKft. |1709002-20603557 szátmú oTP bankszźm|ź$źra kell teljesítęni. Az
átutalás közleményébe kérjük a ,NÍvooÍJ,, szőtbeírni.

Beadási hatáľidő: 20t5. má'rcius 30. 12z00 ĺíľa, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a

MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés
határideje 20|5. március 3l.
A Bírdló Bizottság a hatóridő utón érkezett, hiónyosan benyťljtott vag)l tl formai-tartalmi
előírásolcrlak meg nem felelő pólyamíÍvet bírólat néIktłl kizárja a pályózatból,





6. A páiy ázatľa benyújtandó

. A kitöltött jelentkezési |ap (digitális és nyomtatott formában).

. Apál'yázati díj befizetését igazo|ó bizonylat másolata.

. A rendelkezésre álló jogeľős engedé|yek másolata (csak digitális foľmában).

. CD/DVD |emezt, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön Íiíjlban) és a
jelentkezési lap (DoC foľmáfumban) digitális váitozatáft tarta|mazza, összesen
maximum 30 MB terjedelemben.

. Két darab,100x70 cm-es'|<lzáłó|agkiinnvíĺ HABKARTONľakasíľozott (5-, max
10 mm vastagságú)' álló formátumú tabló, amęly a pźůyźnati kiínás mellékleteként
letölthętő sab| on hasznáůatőlval készült.

A tab|ó a köv etkezőket tarta|mazza:
. A tabló sablon fejlécében a pdlydzat címét.
. Mindkét tab|ón a tab|ó sablon láblécében a pdlylźzó(k), tervező(k) és kivitelező(k)

pontos nevét, (A Pályazó felelőssége, hogy minden, a munluźban résztvevő szeméIlyel
vagł céggel eg1łeztessen, és őket/azokat megjelenítse ą póIyózatban. A hióľlyos vag1ł

téves megjelenítésért a Kiíró nem vállalfelelősséget.)
. A köztér töľténetének iisszefoglaló bemutatását (riivid' reptezentatív szöveg; (előtte-

utána) képek; ábrák).
. A beavatkozás céljának és eredményének bemutatását.
. A terület he|yszínrajzát, városszerkezeti kapcso|ódási pontjait 1:1000

méretarányban (indolalt esetben eI lehet térni a megadott arónytól),
. A ktizteľĺilet teľveit 1:500, vagy l: 200 méretarźtnyban (indolrolt esetben el lehet

térni a megadott arónytól).
. Részletrajzokat, fotókat, ismeľtető sztivegeket, a köztér és téľfalak élővé tétele

érdekében tett lépések ismeľtetésévęl a szemléltetéshez és megértéshez sztikséges
módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

A pőlryázati dokumentációt az azonosíthatóság éľdekében zárt csomagolásban kell
benyújtani, de apáiyánat nem titkos. A csomagoláson belüI kell elhelyezni a je|en kiíráshoz
csatolt ,,Jelentkezési lapot'', a páiyázati díj befizetésének igazo|ěsát, a benyújtandó tablókat
és egy CD/DVD lemezen vagy pendrivon a további me|lékleteket (elentkezési |ap,jogerős
engedélyek, pdf formátumú tablók).

7. A'Bíráůő Bizottság összetéte|e

A Bíráló Bizottság tagsait a Magyar Urbanisztikai Társaság MUT)' a Magyar Nemzeti
Bizottság Egyesiilet (ICoMoS) és a Magyar Tájépitészek Szövetsége (MTSZ) delegálják:

Táľselntĺk<ik:
Kiirmendy Imľe (MUT) és
Nagy Geľgely (ICoMoS)

Bizottsági tagok:
Benkő Me|inda (MUT)
Faľkas Máľia (ICoMoS)
Klaniczay Péteľ (ICoMoS)
Kovács !.,ľzsébet (ICoMoS)
Lipcsei Agnes (MTSZ)





Szabó Gyöngyvéľ (MTSZ)
SzeľdahelyĹNémeth K|áľa (MUT)
Szikľa Eva (MTSZ)
Zźlbránsz|ryné Pap Kláľa (MUT)

8. Pályázati díj

A Bírőllő Bizottság kategóriánként egy ,,Köztérmegújítási Nívódíj 20|5" címet
adoményozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet adhat. Megfelelő
színvonalú pályamiĺ hiányában a Bíráló Bizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A ,,Köztérmegújíttísi Nívódíj f0|5- címet elnyeľők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító
oklevelet, a dicséretben részęsülők oklevelet kapnak.

A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a ddról szóló legfeljebb
háľom nyi|vĺános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát atfugyévben, saját kiĺltségĹikre
elhelyezik a díjazott közteľiileten.

Eredményhiľdetés: a végleges időpontért kéťük, kövęssék figyelemmel honlapunkat
(www.mut.hu)

9. A pályaművek bemutatása

A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől fiiggően kiállítás és sajtótájékoztató
keretében bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részestilt tervek az
eredményhirdetéstől szátmított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ęzután megmaradó
pá|y ázatokat a Ki íľó m egsemmisíti.

Budapest, 2015. február 10.




