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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat
Képviselő.testĺi|ete számära

. Előteľj esztő : Santha Péteľné, alpolgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2012. november 08. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat pź./ry,ázat benyr'ijtásáľa a Golgota téľi Szent István.i kettős
keľeszt táľsvában
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Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźlr ozati j av as|at a bizottsáe számát a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjeszĺés
mestársvalását.

' ' ': Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

1. Előzmények

A Képviselő-testiilet |24l20I2. (Iv. 05.) sz.határozatában dönttltt a Golgota téren felállítandó

Szęnt István.'i kettős kereszt megvalósításĺáľa irányuló meghívásos képzőmúvészeti péůyźzat

kiírásarói; a pźlyéľ:aton való ľészvételre felkéľte Mihály Gáboľ, Szanyi Péteľ és Szabó Gábor

szobľászművészeket. A Képviselő-testtilet a hivatkozotthatźtrozatában döntĺitt aľról is, hogy a

pá|yźuatzsűrijében szakmai szervezetként szobľász, építész, művészettörténész szakéľtőkkel a

Budapest Galéria vesztészt, az onkoľmźnyzatrészétő| zsúľitagként hiĺrom fot választott. A
döntés szerint a pá|yźaat zsűrijének javaslata alapjźn a nyeľtes pályamrĺľől a Képviselő-

testület dönt. A páIyźzati kiírás szerint apźt|yázat beadásának hatarideje f0|2. május 18. 10-

|4. őra voĺt. A pá|yźzati kiírásľa Mihály Gáboľ és Szanyi Péter szobrászmllvészek nyújtottak

be éľvénye s pá|yźzatot.
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A Képviselő-testtilet dtĺntését követően Székely János segédpüspök, az. MKPK
Cigánypasztorációs Bizottság elnöke a Golgota téren szabadtéri keresztút újjáépítését

kezdeményezte és aKozigazgatási és lgazságügyi Minisztérium Tlĺľsada|miFe|zárkőzásért

Felelős Áilamtitkĺĺrĺĺhoz,Ba|ogZo|tźn államtitkarhoz forđult anyagi és eľkölcsi támogatást

kérve a terv megvalósításźlhoz. A Képviselő-testiilet ez a|apjćn a 17312012. (v.17.) szźĺrÍl
hatźrozatźtban felfiiggesztette a20I2. áprilisában |ĺírtképzőművészeti pźllyázate|bírźiását.

2. ' ' Yĺzuális Művészetek Kollégiuma nyílt páiyńzati felhívása

A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pá|yázati felhívást tett közzé online-módon töľtént

páIyázat benyújtásaľa . A páLyazat cé|ja: olyan kortars, esztétikailag és taľfalmában igénýes

köztéľi munkfü (szobor, szoboľcsoport, téľinstalláció) |étrehozźsa' melyek az aďott telepĹilés

közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pá|yazat témźljában kötetlen, de nem cé|ozza

meg, és ennél fogva nem tĺímogatja politikai jelentőségri személyiségek, szimbólumok

ábtźľ:olását. Előnyben ľészestilnek azok az alkotások, melyek a helyszínľe vonatkozóan

kultúľtörténeti eseméÍLYt, & település szźtméľa fontos személyiséget mutatnak be (pé|dźn| az

irodalom, zene, tudo*á'y, sport, néprajz stb. teľületéről), és ezze| a helyszíďtelepülés

jelentőségét ęrősítik, vagy a kĺiľnyezet egyhangúságĺĺn vźitoztatĺak, azt vizuálisan

đinatizá|jźlk.

A támogatás foľmája: vissza nem térítendő tiímogatás.

A támogatás forľása: a Magyarorszźlg 2012. évi központi költségvetéséľől szőIő 2011. évi

CLXXXVII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális A|ap fejezet.

A rendelkezésre álLő tervezett keret ĺissze g: 200 millió Ft.

Egy páIyazó maximum 5 millió foľint támogatást kaphat.

A támogatás mértéke : a pá|y źzattelj es költségvetésének maximum 7 O%o-a.

A pá|yźzati cél megvďósításrínak időtartama : ZIl2.december I._20|4.március 3 1 .

A pźiy ázat benffi tásĺĺnak hatĺĺridej e : 20 |2. november 1 5 . éj fél.

Támogatás az alábbí kiadási jogcímekľe igényelhető:

o anyagkdltségre,
. kivitelezéskĺiltségéľe,
e honoľáńulnÍa'
o technikaiköltségekre.

A pźiyźzat benffi tásahoz sztikséges dokumentumok:

. az a|kotástémájźnak és koncepciójának ľészletes ismeľtetése

. a helys zínre tervezett műalkotás vźz|ata/terve,
o a mű anyagźnak, tecbnikájának pontos leírása,
. a megvalósítás ľészlętes költségbecslése,
o a múvet befogtaló köľnyezet |átvźnyánakbemutatása,
o nyilatkozatot aľrő|, hogy a teľület a település, ĺĺnkormányzat tulajdonátképezi, és

garantźija a tulajdonába kerĹilő műalkotas sztikség szerinti karbartartását,
fenntartás át, źlpo|ź.sát,



. a páIyázó nyilatkozata arrő|, hogy a fe|á||ítĺľldő mű jogtiszta fulajdonú telken
valósul meg,

o a művész szakmai oné|etrajza,
o a mÍĺvésszel kötött szándéknvi|atkozatmásolata.
o a művész referenciaanyaga,
. a megvalósítás részletes iitemterve,
. a nevezési díj (bruttó 12 000 Ft) befizetését igazoló postai utalvány vagy banki

áfutalási bizonylatmásolata.

A Városfejlesztési és Főépítészeti Iľoda javasolja, hogy a pá|yazat keretében kerüljön
megépítésre a benyújtott 2 pá|yamu alapjźn kiválasztott kettős kereszt térinstalláció. A
benyujtott pályaművek zsűrizésére 2012, november I3-án keľiil sor. A zsrĺri tagjai: Dr.
Ferencz orsolya, Santha Péteľné, Vtĺrös Tamás és2 fő a Budapesti Tĺiľténeti Múzeumból. Az
eredmény megállapításáta a páIyazat benyujtásanak rĺivid hatĺáľideje miatt javasoljuk a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot felhatalmazĺĺ, melynek a|apjźn a |7312012.
(V. l 7.) számű képviselő-testiileti hatźrozat módosítĺísa szükséges.

Azsunzés díja bruttó 50 000 Ft, melyhezfedezet biztosítása szfüséges.

A pályaművek és az e|készitett kĺiltségbecslés a|apján a kettős kereszt állításĺínak teljes
költsége bruttó 6 000 000 Ft. Apá|yazati kiíľás a|apjźnene aköltségre összesen 4200 000 Ft
támogatás igényelhető, így u ĺlnkormanyzati sajźú forrás összege 1 800 000 Ft. Az e|készített
Szent Istvĺĺn-i kettős kereszt a tervek szeľint 20|3. augusztus 20-án átađásrakeľülhet.

A pá|yźaat benyujtásĺĺhoz szfüséges a http://www2.nka.hďpagesĺpa|yaztatas/aktualis1alya
zati fe|hivasoklkitoltesi_segedlete1ďminta_adatlap online.pdf inteľnet címen ta|źihatő adatlap

kitöltése, melyľe aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által meghozott pályaművekľe

vonatkozó eredmény megállapítĺĺs a :utźn van lehetőség.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi ĺinkoľmlĺnyzatohő| szóló 1990. évi LXV. törvény 2.s Q)
bekezdésén alapul.

A fent leíľtak alapjĺĺn az a|ábbi hatźltozati javaslatot terjesztem elfogadásra a tíszte|t

Képviselő-testiilet elé.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. ľészt vesz a Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiíľt nyílt páůyázaton a Golgota téľen
fe|állítandĺĎ Szent István-ĺ kettős keresztte|.
Felelős: polgiĺrmester

Hatríridő: 2012. november 08.

2. felkéľi a po|gáľmesteľt a pá.Jyázat kidolgozásáľa maximum 6 000 000 Ft összköltségig és
annak benyújtásáľa.
Felelős: polgĺíľmester
Hatĺáridő: 2012. november l5.



3. az 1. pont szeľinti pá.tyár;at éľdekében bľuttó 1800 000 F.t tinľészt bĺztosít' melynek
fedezete az onkoľm ányzat kiadás 11202 cím felhalm ozása e|őirányzatán biztosított.
Felelős: polgáľmester

Hatrĺridő: 2012. november 08.

4. a Golgota téľen felállítandó Szent István-i kettős keľeszttel kapcsolatos pályamĺĺvek
zsűľizéséľe bľuttó 50 000 Ft łisszeget biztosít a Budapestĺ Tiiľténeti Múzeum részére.
Felelős: polgáľmester

Határidő: 20|2. novembeľ 08.

5. apáiyáuat benyújtásához szükséges nevezési díjľa bruttó 12 000 Ft tĺsszeget biztosít.
Felelős: polgármester

Hataridő: 20|2. november l5.

6- a.l a határozat 4-5. pontjában fog|altak kiiltségvetési fedezetének biztosítása éľdekében
az Onkoľmányzat kiadás 11202 cím felhalmozása e|őirátnyzatán belül a kettős keľeszt
felállítás előiľányzatot 6f,0 e Ft-a| csłikkentésĺ és ezze| egyidejűleg a kiadás |1202 cím
dolo gi e|őirányzatát megemeli.

Felelős: po|gáľmester

Határidő: 2012. november 08.

b./ felkéľi a po|gármesteľt, hogy a kłiltségvetési rendelet kiivetkező módosításában a.l
pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatáidő. f0Í2. december 3l-ig.

7- a173l201f. (v. 17.) számr'i határozatának 1. pontját az alábbiak szeľÍnt módosítja:

,,a l24|20t2. (Iv. 05.) sz. biatározatátban elfogadott a Golgota téľen feláltítandó Szent
István.i kettős keľeszt megvalósításáľa iľányuló meghívásos képzőművészeti pá|yárzat

eľedményének megállapí&ĺsa aYárosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság 2012. novembeľ
l4-i ülésén horza meg.''
Felelős: polgĺíľmester

Határldő: 20|2. november 08.

8. felkéľi a polgáľmestert, hogy 
^ 

pá.tyánat eľedményéről készítsen tájékoztatőt a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság részére.
Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: a páIyázat ęlbírálást követő Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry

ülés
A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység:
Ügyosztály

Budapest, 2012. november 08.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbíZásából ,n flt -kg,zuV Lżk.,u-uľ,,,|u^ /

aljegyzo

Városfejlesztési és Főépítészi lroda, Pénziigyi

Ś'*ł,""*.
alpolgármesteľ


