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Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testiilet I24l20I2. (Iv. 05.) sz.határozatában döntött a Golgota téren felállítandó
Szent István-i kettős keľeszt megvalósításáľa irányuló meghívásos képzőmiĺvészeti pő|yazat
kiírásáról, a páiyánaton való ľészvételre felkéľte Mihály Gábor, Szanyi Péter és Szabó Gábor
szobľászmĺivészeket. A Képviselő-testiilet a hivatkozotthatározatában döntött aľľól is, hogy a
pá|yénat zsűrijében szakmai szervezetként szobrász, építész, művészettöľténész szakéľtőkkel a
Budapest Galéľia vesz részt, az onkoľm ányzat részéro| zsuritagként háľom ftit választott. A
döntés szeľint a páůyázat zsűrijének javaslata a|apján a nyeľtes pályaműľől a Képviselő-
testiilet dönt. A Képviselő-testiilet a páůyźzaton a nem nyeľtes, de a kiírásnak megfelelő do-
kumentłációt benyujtó pélyéző díjazásfua pályamtivenként 100'0 e Ft-ot, összesen 200,0 e Ft-
ot, a Szent István-i kettős kereszt megvalósítására 3 millió Ft-ot biztosított. A pályénatikiírźs
szerint apá|yźzat beadásának hatáľideje 2012. május 18. 10-14. óľa.

TéĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet hogy Szabó Gábor péúyźző a páúyázattól vissza-
lépett, pályamű pedig a pźůyázat beadási hatáľidejére tekinteffel még nem érkezett.
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Előterjesztő: Sántha Pétemé alpolgármester, Vörös Tamás képviselő, dr. Ferencz orsolya
kéoviselő

A képviselő.testiileti Ĺilés időpontja:2012. május 17. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Golgota téľ ľendezésĺ koncepcĺójáva| iisszefliggő döntések meghoza.
ta|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell tláľgyalni, a hatĺĺrozat e|fogadásélhoz minősített szavazattöbb-
ség sziikséges.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bĺzottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatán ozati jav as|at a bizotĺság számár a:

A Vĺírosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság/Flumźnszo|gáitatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnek az e|t5teri esztés mestráÍeyalását.



A Képviselő-testület döntését kiivetően Székely János segédpiispök, az MKPK
Cigánypasztorációs Bizottság elnöke a Golgota téren szabadtéľi kereszttlt týjáépítését kezde-
ményezte és aKözigazgatási és Igazságiigyi Minisztérium Táľsadalmi Fe|zárkőzásért Felelős
Államtitkárához, Balog Zo|tán államtitkáľhoz fordult anyagi és erkölcsi támogatást kéľve a
terv megvalósításához.

AKözigazgatási és lgazságĹigyi Minisztérium Táľsadalmi Felzárkózásért felelős államtitkáľa
váůaszálbanté!ékoztatta a segédpüspök urat aľľól, hogy kifejezett öľö'mére szo|gźú a kezdemé-
nyezés, mely alapján ery olyan kuľiózum, mint Budapest szabadtéľi keresztútjaa|apítvěnyi,
egyházl és önkoľmányzati összefogással épulhet újjá.

Tękintettel fent leíľtakra álláspontunk szerint a koľábbi önkormányzati elképzelésnél nagyobb
volumeniĺ térľendezésre nyílhat lehetőség, ezéľt indokoltnak taľtjuk a Golgota tér rekonshuk-
ciőj6t a segédpiispiik úľ javaslatiával egyiitt kezelni. Javasoljuk, hogy a Golgota tér rekonst-
ľukciójával kapcsolatos tárgyalások |efolyatására a Képviselő-testĺilet bata|mazza fel a pol-
gáľmesteľt az.z,ą,|,!1ggy atárgya|ősok eredményéľől legkésőbb a2012. év októberi első képvi-
selő-testületi iilésen számoljon be. Ezen javaslat elfogadásával egyidejűleg javasoljuk af0|2.
ápľilisában kiírt képzőmuvéueti péiyazat elbínĺlásának felfiiggesztését, ugyanakkot a pźiyá-
zai mőđosítása miatt amennyiben a páiyázat beadásának határidejéig éľkezik be péiyamu, a
péiyázaton részt vevő mĹĺvészek részére a pźiyé.zati kiírásban foglaltak a|apjźn 100 -100 e Ft.
kifizetését. A fedezet a 11202 címen ľendelkezésre áúl a pályamiĺvek díjazésfua,

A Képviselö-testtilet hatĺísköľe a helyi önkormányzatokról szó|ó 1990. évi LXV. ttiľvény 2. $
(f)bekezdésében, valamint 10. $ (1) h.) pontjában foglaltakon alapul.

Kéremaza|źlbbihatérozati javaslatelfogadását.

IIe'rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úry dönt, hory

1. I24l20I2. (Iv. 05.) sz.határozatában elfogadott a Golgota téľen felállítandó Szent Ist-
ván-i kettős keľeszt megvalósításáľa iľányuló meghívásos képzőmĹĺvészeti páiyáaat e|-

bítá|ását a Képviselő-testiilet f0|2. oktőberi első képviselő-testÍileti ĺiléséig felflig-
geszti.

2. amennyiben af012. május 18-i beadási hatrĺridőn beltil érkezik pályamű, apéúyźnaton
részt vevő művészek részére engedélyezi 100e Ft/művész kifizetését.

3. felkéri a polgármesteľt a Golgota tér ľekonstrukciójával kapcsolatos tĺíľgyalások le-
ťo|ytatására.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a|latźtrozat 3. pontjában foglalt tárgyalások eľedményé-
ről a Képviselő-testĹiletet tĺíjékoztassa a20|2. októberi első képviselő-testtileti ülésen.

Felelős: Polgármester
Haüĺridő: 1. és 3. pont esetében}0|2. május 17.

2. pont esetében 20|2. május3|.
4. pont esetében a képviselő-testiilet 20If, év októberi első ülése.



A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Főépítészi Iroda
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