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A képviselő-testiileti ülés időpontj a.. 20|7 . szeptember 7. ...s2. napirend

Táľgy: Javaslat a trĺanoni emlékművel kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell üárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
sztikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bĺzottság vé|eményezi x
Embeľĺ Eľőforrás Bizottság véleményezi X
Hatfu ozati jav aslat a bizottsźĘ szźtmźr a:

A Vĺárosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĹiletnek az e|őtĄesz-
tés megtárgya|asőú.

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľÚetése
20|6. október 6-ánaKépviselő.testiilet 202120|6. Cx.06.) számú hatźrozatáhan úgy döntött,
hogy a Bláthy ottó utca _ Vajda Péter utca keręsúezódésénél lévő zsákutcában végződí|
terĹileten Trianon.emlékmrĺvet helyez el, melynek megteľvezésére és kivitelezés&e képző-
művészeti pőůyénatotíľt ki. Apályazatországos, nyilviínos, egyfordulós, titkos volt. A 20|6.
november 15-ei beadasi hataridőig tizenkettő db pályamiĺ érkezett. A Józsefuárosi Helytör.
téneti Tanács 2016. november |7-énmegvitatta és véleményezte abeérkezettpályamiĺveket.
Ezt követően a Képviselő-testĹilet áItaI felállított Bíľáló Bizottság 20|6. novembeľ 22-én
tilésezett. A Bíráló Bizottság _ ismerve a Helytoĺténeti Tanács véleményét és felállított soľ-
ľendjét - a beérkezett pályaműveket éľtékelte, melynek alapjĺín (5 igen, 2 taĺtőzkodás mel.
lett) akként döntött, hogy új pá|yazat kiírása indokolt. A Bíráló Bizottságmegállapítasasze.
rint - a lefolytatottpáIyazati eljaľás tanulságainak figyelembe vétele mellett _ ut|j pźiyźu;at
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kiírása során szfüséges pontosabban meghatarozni a pźůyazatta| kapcsolatos elvarásokat,
illetve hosszabb hatĺĺľidőt biztosítani az emlékmiĺ megvalósításának.

A Képviselő.testiĺlet a 244/20|6 CxII.0l.) szétmű határozatźlban a beérkező pályaművek
megtekintését követően, valamint a Helytörténeti Tanács és a Bíráló Bizottság állásfoglalá-
sát figyelembe véve úgy döntĺitt, hogy a képzőművészetipźiyázatot eredménytelennek nyil.
vźnitją azonban a Bláthy ottó utcą Bíľó Laios utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg

zsákutcaként funkcionáló teriileten (38598 hrsz.) a trianoni emlékmű elhelyezésének szan-
dékát továbbra is fenntaľtja. Ennek megfervezésére és kivitelezésére zártkörÍĺ és meghívasos
képzőmÍivészeti pźtly ázatot fo g kiíľni.

Té$ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiilętet arról, hogy az emlékmű elhelyezéséhez kapcso.
lódó közterület terveztetése és kivitelezése tekintetében a Józsefuarosi Gazdálkodasi Köz.
pont Zrt. (továbbiakban JGK Zĺt.) a felelős. A JGK Zrt. tajékońatźlsa alapjan a kiviteli terv

készítéséľe vonatkozóan atewező kiválasztasa folyamatban van. A tér felújítasĺínak üteme.
zése szerint a kiviteli tervek elkészítésének hataľideje 2018. marcius hó.

2017.július 21-én egyfordulós, meghívásos, titkos képzőmiivészetípá|yźzati felhívás kibo-
csátĺísĺĺra kerĺilt soľ (l. melléklet), a józsefuĺárosi Trianon emlékmiĺ tervezésére és kivitelezé-
sére. A pa|yźzat benyújtĺísaľa hrĺrom miivész kapott felkéľésť Kelemen Zénó Munkácsy Mi-
hály-díjas szobraszmiĺvész, Mihĺíly Gábor Munkácsy Mihály-díjas szobrászmíivész és So-

mogyi Miárton festőművész' ľestaurátor.

A 20|7. augusztus 25. napjában meghatźnozott leadási hataridőig mind a harom pályamű
beérkezett a Varosépítészeti kodĺáľa. Tekintettel ana' hogy a kiíľt pá|yazati felhívás alapjan

az e|jarás meghívásos és titkos vo|t' ezért a pályamíivek 1..3. sorszĺímot kaptak abeérkezé-
stik sorľendjében. (2. melléklet)

20|7. augusztus 28-ana Józsefuarosi Helyttirténeti Tanács véleményezte apźiyamllveket (3.

melléklet). 20|7. augusztus 30-án a Képviselő.testĺilet által felállított Bíráló Bizottság
véleményeztę a bęérkezett pá|yźvatokat és ajánlast fogalmazott meg a Képviselő.testiilet
részére. (4. melléklet)

II. A beterjesztés indoka

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének kizárólagos joga dönteni a saját tulajdonú közte-
ľůileteinęk a felújítasaról, illetve emlékmű, szobor á|litasźrőI a saját teľĹiletén.

III. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés cé|ja a képzőművé szeti pźiyźtzat eľedményének megál|apitása.

A trianoni emlékmű megvalósítasĺíľa a z0l7. évi költségvetés kiadási e|otrényzatanak 1160l
címen 10.000 e Ft fedezetet biztosított a Képviselő-testiilet. A fedezetk'lzarőlag a nyeľtes

pályamű megvalósíÍásĺának költségeire szolgál, a pźiyázat soraĺl beérkezett többi pályamű

dijazásban nem részestil.

IV. Jo gszabályĺ ktirny ezet

A Képviselő-testiilet döntése Magyaľorszag helý önkormínyzatairól szóló 2011. évi CL)ooO(.
törvény 23. $ (5) bekezdés 1.ponÜaľu 41. $ (3) bekezdésén ésa42. $ 8. pontjanďapul.

Kéťükaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.



Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺilet úry diinto hory

l. a Bláthy ottó utca . Vajda Péter utca keresúezőđésénél lévő zsĺíkutcában végződő te-
riileten Tľianon emlékmii megtervezése és kivite|ezése tźlrgyźtban kiíľt képzőmiĺvészeti
pá|yazat nyeľtese:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7. szeptembeľ 07.

2. felkéri a polgrírmestert az 1. pontban meghatźlrozott nyertes miĺvésszel megkötendő
sz-er zo dés a|áír źsětr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 20|7. szeptembeľ 30.

A dönÚés végľehajtásáúvégző szewezeti erység: Váľosépítészefi rľoda.

Budapest, 2017. augusztus 30.
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Sántha Péterné L

alpolgáľmester

Törvényességi ellenőľzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegző

nevében és megbÍzásából

ĺl llrM /Uyą,/
dľ. Mészar Eńka

a|jegyző

,?

dr. KoYsis Máté
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Pá.Jyánati felhívás

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiírosi onkormłínyzata

képzőmĺĺvészetÍ páiyázatot ír kĺ

a Bláthy ottó utca . Vajda Péter utca kęľesztezödésénél lévő zsákutcźhan végzóđő területen
Trianon-emlékmíi megtervezése és kivitelezése tárgyában.

A pályĺázóknak létre kell hozni aEY, d Nemzeti osszetartozás Napjának szellemiségét
bemutató emlékmĹĺvet

A' pályázat jellege: meghívásos, egyfoľdulós, titkos.

A meghívott míivészek:

o Kelemen Zénó

o Mihály Gáboľ

o Somogý Márton

Páůyázati útmutatás:

Ą pályázat kiíroja a pályamiĺ anyagáta, kialakításáľa vonatkozó kikötést nem tesz, de elváľja,
hogy a miĺ a széles közönség számára éľtelmezhető módon a hagyományos értékeket mai
környezetben, a terhez illeszkedően jelenítse meg. A pźůyěnó legyen tekintettel a kijztén
igénybevételre, töľekedjen a maľadandó, ,,vandál- és lopásbiztos'' megoldásľa, valamint arľa,
hogy a mii karbantartása konnyen megoldható, Ĺizemeltetési k<iltsége alacsony legyen.

A kiíró täjékoztatja a'pźiyźnőkat, hogy a Fővárosi onkormányzat által kiírt TÉR Koz
Kciz<isségi célú városľehabilitációs progľamok cimupźl|yźaaton a Józsefuĺírosi onkormányzat
jelen képzőművészeti páiyźnatta| is érintett ingatlan közösségi célú zöldfeliilettel való
kialakításával indul. A közterület végső kialakítása kĺizösségi teľvezés soľĺĺn keriil
megfer,ĺezésľe. A kiíró kéri a pźůyánókat, hogy pályaművtiket annak fudatában készítsék el.
hogy az emlékmű kĺirül rendezvények is megtarthatóak legyenek.

A felnłbrĺilő kérdéseket 201r?, augusztus |2. 12:00 óráig írásban kell eljuttatni a
Váĺosépítészeti Irodára. A válaszokat összesítve, szintén íľásban kapják meg a pátyázők 2017 .

augusztus 14. l2:00-ig.

A pźůyźnattal kapcsolatos további információ Kempeľ Zsombortól, a Városépítészeti Iľoda
ügyintézőjétől kéľhető a 06/1.459-25-08 telefonon, vagy a kemperzs@jozsefuaros'hu e-mail
címen.

A p áiy tnati felhívás mel l éklete a fiildhi vatal i helyszínĄ z.

A pá|y ázat ta ľta l m i követelményeĺ' benyúj tan dó m u n ka ľészek:
l . az alkotás 1: 10 léptékű modellje, tetszőleges anyagból,
2. látvánýerv,
3. az alkotás és környezetének terve,



4. műleíľás,
5. ľészletes költségvetés,
6. ľeferenciák bemutatása

A 2-6. pontban felsoľoltak CD.n (pdf) és papíľ foľmátumban is beadandók. A papír alapú
dokumentációt A4 méľetben összefiĺzve kédük benyujtani. Kériitrk továbbá mínden
pályäzőtćń ldb A2 méretű tablót a tervezętt ęmlékmű legfontosabb részleteivel.

A pźúyázat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet Íneg az
alkotó azonosítására alkalmas információ (pl.: név, eléľhetőség stb.). Az azonosító adatokat
külon boľítékba kell elhelyezni. Apályamtĺvek a beadáskoľ sorszámot kapnak.

A míĺ |étrehozálsáľa ľendelkezésľe átló łisszeg:

Bruttó 10.000.000,. Ft (tízmillió forint), amely tarta|mazza a mti tervezésének és
kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag. és munkadíjával egyĹitt. A környezet
ľendezését az emlékmĹi közvetlen kozelében kell csak megoldani, amennýben azt az alkotás
megkívánja.

A nem nyertes pä|yázćk részére a pá|yázat kiírója a kôltségeik megtérítesére l00.000Ft
(százezet forint) összegű díjazźst fr zet.

Valamennyi pälyáző a pá|yázata beadásáva| hozzŕljźml a|lhoz, hogy pályamĺĺve az
eľedményhirđetes után a sajtóban (honlap + újság) megielenjen.

A nyeľtes pályamri alkotója köteles egyĹittműködni a téľ tervezöjével, illetve a kivitelezés
során a közbęszerzési eljárásban kiválasztott kívitelezővel.

A nyertes pźiyáző számára az emlékmiĺ elkészítésének hatáľideje: 20l8. máľcius 2.

A páł|yázat beadási hatáľĺdeje és helye:

201 7' augusztus 25, (péntek) ĺ 2'00h.
Budapest Főváľos VIII' keľütet Józsefuáľosi Polgánnesteri Hivatal
Váľosépíteszęti lľoda
Budapest VIII. keľülęt, Baross vtca63-67,III. emelet 30ó.

A bíľá|ó bizottság tagjai:
o Sántha Péterné alpolgáľmesteľ
o Erőss Gábor képviselő
e Felęncz orsolya kópviselő
o Komássy Ákos képviselő
o Pintéľ Attíla képviselő
e Völos Tamás képviselo
o Zentai oszkár képviselö

A pályamíĺvek díjazása:
A nyel.tes pályamťl alkotója lehetőséget kap a pályarn{i megvalósításáľa, vele az
orrkormányzat szeľződést köt. A neln nyeľtes pályamĹĺvek alkotói díjazásbarr nem



részesülnek. A pályamiíveket az onkormźnyzat megőrzi és megtartja, a pźůyźnók kérésere
csak a maketteket adja vissza ftivéve a győztes pályamtĺ makettje), melyek iigyfelfogadási
időben az eľedményhirdetés után a Vĺárosépítészeti hodĺáról elvihetők.

A kiírásnak nem megfelelő, illetve a határidő utĺán érkezett pályamtĺvek nem kerülnek
elbírálásra.

A pályamĺĺvek elbíľálása, eľedményhĺľdetés :

A Bíráló Bizottság legfuésőbb 2017. augusztus 30-ig elbíľálja apźiyźnatot. A Bíráló Bizottság
(Helyörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott) javaslata alapjĺán a nyenes
pályamtiröl Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő.testĹilete
dönt a 20t7. évi szeptemberi ľendes ülésén.

Budapest, 2017. július 21.
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