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Képviselő-testület e szämár a

Tiszte|t Képvĺselő-testĺĺlet!

I. Előzmény

A Képviselő-testĺilet a277120|3. (v[.17.) szźnĺíhatźrozatźtban úgy döntött, hogy 
',az 

MNP
III projekt keretében meýjuló Teleki téren elhelyezendő szoboľegľtittes megvalósulásóra
nyilt pályázatot ír kť,. IJgyanezen hatźrozatźlban döntött a pźiyázati kiírrásról és a Bíráló
Bizottság összetételéről.

A pźiyźľ;at benýjtási hatándőig, 2013. szętember Z-ig 8 db pĺílyamii érkezett. A Bíľá1ó

Bizottság 2013. szeptembeľ 11-én tartotta ülését, melyen szalanai szempontok a|apjźn
értékelte abeerkezett alkotásokat és sorrendbe állította azokat. A Bíráló Bizottsźry elnökeként
dr. Kocsis Máté polgĺármester javasolta, hogy az e|ső két helyre sorolt pályamiĺről (6. és 8.

számúak) kéťiik ki a lakosság véleményét. A Bíráló Bizottság iiléséről készĹilt jegyzókonyv
az előtefiesztés 1. száĺna melléklete, a 6. és 8. szĺímú pályaművet a 2. száĺrlű melléklet
tartalmazza.
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Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgĺáľmester

A képvíselő-testtileti ülés időpontja: f0I3. szepteĺĺlber 18. . sz. napiľend

Táľgy: Gľóf Telekĺ Lász|ő é|etét és a Teleki Lászlő téľ ttĺľténetét bemutatĺó emlékhely
kĺalakításáľa kĺírt kénzőművószeti ĺálvázat eredménvének mesállapítása

A napiľendet uÉ!! ülésen kell trárgyalni, a hatáĺozat elfogadásához minósített
szav azattöbb s ég szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság v é|eményezi



A Bírá1ó Bizottság a véleménykérés formájára a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő
felhívast és a papír alapű szavazast javasolta. A lakossági véleménykérés első alkalommal
2013. szeptember |2-én keľĹilt lebonyolításra a Taľsak a Teleki Téréľt Eryesület Fóruman. Ez
a civil szervezet fogja össze azokat a lakosokat, akik részt vettek a Teleki tér közösségi
tervezésében. A Fórumon késztilt emlékeztető az előterjesztés3. számű melléklete.

Józsefuiłľos honlapjĺín 20|3. szętember 12.én jelent meg a felhívás (4. szźnĺŃ melléklet).
Tekintettel a Magdotna Negyed Pľogram III. projektben vállalt határidőkre a vélemények
leađási hatáľideje 2013. szeptembeľ 17' napja volt.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

Az MNP III projekt keretében megújuló Teleki téren elhelyezendő szoboregyüttes
megvalósulasara nýlt pźiyázati határidő |ejfut, a Bíráló Bizottság javaslatát megllozta, a
lakossági véleménykérés megtört ént, ezért szükséges a döntéshozatal.

III. Tényállás

A lakossági véleményező |apok összeszámlá|ása 2013. szeptember 18-ĺán 09.30 óľakoľ
kezdődött és a szakmaibiráIő bizottsági tagok közĺil 2 fü, valamint dr. Balla Katalin jegyzői
refeľens ľészvételével megtöľtént. Ez a|apjźn a nyertes a 8. számú pályamű. A nyeľtes
pályamű alkotója Mészáros Attila művész (1027 Budapest, Yitézlu.l4la). Az ülésen készült
jegyzőkönyv az előteľjesztés 5. szźlmű męlléklete.

ľ. Jogszabályikiirnyezetismertetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaroľszág helý önkormányzatairő| sző|ő 201,1. évi
CLXxXx. törvény 42. 5 8. pontjan alapul, mely szerint a ,,42. $ A lrepviselő-testüIet
hatáslöréből nem ruházható ót: 8' la;zterťilet elnevezése, Iöztéri szobor, mĺialkotős áIlítása;,,

v. Diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet dönt az MNP III projekt keľętében megujuló Teleki téren elhelyezenđő
szoboľegyüttesre vonatko zó képzőművészeti pźt|y źnat nyeľteséľől.

Á döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja: az onkormĺányzat az uniós forľĺásból megvalósuló, a Budapest-Józsefuáros
Magdolna-negyed Program III. projektben (azonosítő szám KMOP-S.1.I/B-I2-k-2012-0001)
vá||alt kötelezettségének tesz eleget, oly módon, hogy a nýlvĺános, egyfordulós, titkos
pályźlzat soľáľl beérkezett pályamiivek közül, a szaknai ertékelés és a lakossági vélemények
ismeretében a Teleki téren a leginkább odaillő és a pźiyźnati feltételeknek leginkább
megfelelő alkotás valósulhasson meg.

A dontés pénzLtgyl hatása: a2013. évi költségvetés Magđolna negyed projekt 11604 cím
kiadĺási e|őírényzat felújítasok ,,Teleki LászIő tér I. l a Népszínhźn utca és Fiumei út közötti
zöldteriilet ľehabilitácíójď' soron ľendelkezésre źL|I a fedezet a szoboregyüttes
megvalósítźsátta, 15.500,0 e Ft összegben. A művész kezelési _ karbantartási utasítast kell
hogy ađjon a szoborhoz, aĺnkor az e|késn,ll' ennek ismeretében lehet majd a fenntartási
költséget kalkulálni.

Kéremaza|źtbbihatfu ozatí javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő.testület rigy dönt' hogy

1. a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-negyed Pľogram III. projekt (azonosító szám
KMOP-S.1 .1ĺB-If-k-2012-0001) keretében, a megújuló Teleki Lász|ô téľen

létęsítendő gróf Teleki LźszIő életét és a teĺ történetét bemutató emlékÍrely
kialakításara kiírt képzőmiĺvészeti pźiyázatra beérkezett pályaművek közĹil a 8.

szźm,ltú, Mészaros Attila miĺvész (1027 Budapest, Yitéz u. t4la) alkotasát nýlvĺnítja
nyertesnek.

Felęlős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: f0|3. szeptembeľ 18.

2. a hatáĺozat 1. pontja szerinti szoboregytittest a Mészaľos Attila művésszel
megvalósítja és a Teleki Lász|ő téľen állítja fel.

Felelős: polgiírmesteľ
Hatáľidő: 201'3. szeptember 18.

3. felkéri a polgármesteľt Mészáros Attila miĺvésszel töľténő szerzodés megkötésére,

mely szerint a művész dijaztsa bruttó 15.500.000,- Ft, amely tartalmazza a mű
tervezésének és kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag- és munkadíjáva|
együtt, valamint figyelemmel a Budapest-Józsefuĺáros Magdolna-negyed Pľogľam III.
pioj ekt (azonosító szám KMOP-S. 1 . 1 /B- 1 2-k-2}|2-o00 1 ) dokumentumaira.

Felelős: polgĺírmesteľ
Határi.dő: 2OI3. szeptember 18.,

szerzőđés aIáirásźnak határideje a Teleki téľ felújítását végző
kivitelezővel töľténő szerződéskötést követően

A döntés végľehajtá sátvégző szervezetierység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi|Jg5ĺosztźiy

Budapest, 2013. szeptember 18.

GJA"atś!
Sántha Péteľné
alpolgármester

Töľvényes-ségi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyzől
nevében és megbÍzálsábĺíl:

/,
dr. Mészár Eńka

aljegyző foĺJ s/tPI ĺ 8"



l. melléklet
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gľóf Teleki Lászlo
életét és a tér toľténetét
bemutató em|ékhely



mĹileĺnÁs
Ez a mú|eírás a Budapest VlII. keru|etĺ Te|eki László tér történetét és
gróf Teleki Lász|o é|etét bemutato köztéri a|kotáshoz készÜ|t.

Apá|yázati anyagban három szobor szerepel:

1. gróf Te|eki Lász|ó egészalakos szobra
2.,,invitáló* ószeres
3. |ámpagyújtó

A szobrok zsánerjel|egriek, vagyis mind méretÜkkel, mind mintázási modjukka|
é|ethĹĺségre törekszenek. Ezt a hatást erősíti ta|apzet né|kü|i elhe|yezésÜk is.

A|ka|masak turisztikai cé|ra is, pé|dául közös fotó készítésére.

A szobrokná| e|he|yezett táb|ák adnak információt a térrő|.

1. grof Teleki Lászlo szobra

A szobor egy padon tilve, jel|egzetes kartartásáva| ábrázo|ja gróf Te|eki Lász|ót,
mintha mege|égedetten és érdeklcídve szem|é|né az utódok
munkáját - evve| teremtve kapcso|atot a mú|t és a je|en között.
A pad háttám|áján egy táb|a kertj|ne elhe|yezésre, a következő fe|iratta|:

gróf Teleki László
(181í.1861)

1871 őta a tér névadója.
Az 1848.49.es forradalom alatt a Batthyány Koľmány tagja.

A nemzetek łisszefogásának híve az uralkodói kiegyezés helyett.
,,Semmire síncs korunknak inkább szüksége, mint testvériségre;

hiszen a testvériség egyetértést, frigyet, erőt jelent.,,



2. lnvitáló ószeres

Az információs tér főbejáratához legköze|ebb eső sarkáná| heĺyezkedik e|,
mintegy a tér be|sejébe, felfedezésére invĺtá|va a látogatókat.

Atér mú|tjára uta|, hiszen azaz 1850-es |étrehozása óta é|e|miszet i||etve
ócskapiac volt.

Az ószeres |ádikájának felső fe|én a kovetkező fe|irat |enne olvasható:

TeIeki Lász|ó tér
Nevét 1874.ben kapta.

1897-tő| használtpiac volt más néven Tangó
1 91 4.1 939 között kubikusb öĺze,

í 950-tól é|elmiszerpiac.
A tér híres művészei: Mándy tván, Bereményi Géza.

3. LámpagyÚjto - muködó kandeláberrel

A szobor a kerÜ|et történe|mére is utal, híszen itt a Légszesz
utcában vo|t az e|ső gázgyár.
A kande|áber működő, vi|ágító kiegészítője a szobornak.
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KORNYEZETI TERV

JELMAGYARAZAT

1 . Grof Te|eki László életnagyságú szobra
információs tábláva| a pad háttám|áján.

2. lnvitáló oszeres, információs
táb|áva| az árudob ozon'

3. Lámpagyújtó kutyáva| és
mtjködő kandeláberre|'



xÖlľsÉceecsLÉs

1' gróf Teleki László egésza|akos életnagyságú bronzszobra
a he|yszínre szál|ítva és felá|lítva: bruttó 5 500 000 Ft,
azaz ötm i I l ió-öt százezer fo ri nt

2.,,|nvitá|ő.. ószeres é|etnagyságú szobra
a he|yszínre szál|ítva és fe|á|Iítva: bruttó 3 000 000 Ft,
azaz hárommilI ió forint

3. Lámpagyújtó kutyával és kande|áberre|,
a he|yszínre szá||ítva és fe|á|lítva: bruttó 7 000 000 Ft'
azaz hétmi||ió forint

Budapest, 2013. augusztus 31 .
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ffi**ffiffi'ffiffi.-ffiffiffiffi
egy'eló| egy Te|eki Laszlő szemé|yének em|éket á||ítő emlékm ,
másfe|ól pedig magának aTeleki térnek emléket á||ítÓ koztéri alkotásuol.

kiLásĺÓf I





fa kiegészító
elem

]:ľ;:: ŁÍ:::-:|:ľlY ]|die yľ1naz,az egy 
.ív 

kiilonbozó formában je|enik meg' A forma nyitottságot
suga|| a felhaszná|ők fe|é' Nem ad szigorri ut"łtá.t a haszná|ásra, és nem is csak egy fé|e

l9|l|oJÁ||c|v^ |ętE' |\ę|l| au sz|toru u ls|tast a naszna|asra' és nem is csak egy fé|e pozíciÓt, mődotenged a fe|haszná|Ónak, hanem nyitottan á|| a lehetóségek fe|é. ATe|eki tér alaprajzának

Egyetlen alapformábő| építhetó cissze minden brjtor variáciÓ

visszaktjsz<in a térnek em|éket á||íto terepľárgyakon.

A tárgy, az adott tér.rész tervezett funkciőjának megfe|etóen
van csonko|va, formálva,

''" ''' 
I' r'l l' ''.,*'.'l'' .' J*l{ťł-ĺł}:ĺ]š:ľŁľśĺĺ':.ĺ.ll}{l]i ji!iĺ\.ťliiłĺj.j.ti

,.. 

'' 

l'' l'

az EK

így pé|dául az idósebb koroszľá|ynak a háttám|ás verziő
a |egmegfe|e|óbb, hogy megpihenjek, a fiata|ok számára
hencsergót formá|hatunk mĘ a gyerekek részére akár
mászÓ-térb tor is építhetó be|óle.
F ,rtrgyetlenegy tormä kivá|őan a|ka|mas arra,

fa kiegeszÍcó
elem

hogy kiJIonbozó metszésekke|, osszeépítésekkeI
tobb funkciôt is felvá||a|janak a téren.
Je|en ľárgy kiegészíthetó egyéb anyagokka|
(pé|dáu| fa |ófe|Ĺilet stb.) melynek kávetkeztében
teljesen k|asszikus pad funkciÓt is be tud to|teni.
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ffi.ffiffiffiffi
A Te|eki tér egy rendhagy.Ó mődon, az ott é|ó kozosségge|
egytittmíĺkodve |ett kia|akíwa, az ó igényiik Í.igye|embevéte|éve|.

Az eredeti terv szerint fontos szempont, hogy ä téľ 
"gy

á|landő l.i' éló SZCľVeztkent m kodion. Mint é|ó

szervezet nyitott a kíj|onbozó térhaszná|ői igények kie|égítésére.
Mive| a térnek szinte minden eieme a társas i||ewe kozosségi
é|et generá|ásárő| sző|, és a tér' mint a kłirnyék szíve, egy á||andő
pezsgó' dobogő tér |egyen, ezért fontos, hogy ezek a térelemek

nem statikusak' hanem i nte ra ktívä k, h Ívogatőat.
lrar,

A tér SoKSzlnusegét adja, hogy egy adott he|yszínen

belijl t bb korosztá|yt is képes befogadni, képes kie|égíteni a
térre| szemben fe|á||ított igényeket (zo|d k<irnyezet,
nyuga|masabb.és aktívabb rész, kutyabarát stb).

r0,

Ezze| biztosítia, hogy a tét mint egy é|ó szervezetként fog
| .. ,a ,

mĺikodni, a KornyeK SZ|VOként |Ĺjkteą és mint i|yen

dobogő szívnek, a szív ritmusát ontjiik formába. Ezek a
szívhangok. me|yek imitt.amott fe||iiktetnek a téren - nem
csupán p|asztikákként' utcabrjtc.rként jeIennek meg' hanem
ezeken a tér torténete, mrÍ|tia-ie|ene és iovóie is bemutaťásra
keríi|.
A hu||ámokon a tér |egje||emzóbb momentumai is
megie|enítésre kerij|nek, hisz a fo|dbó| e|ótoró szívdobbanás
hu||ámai kivá|őan prezenľá|ják a tér fe|-fe| torekvó torténetét.A
késóbbiek során, amikor a tér tovább fej|ódik' adott esetben
ezek a tárgyak tovább bóvíthetóek.
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ffiffi.-.. ffiffi
Je|en utcabritorokhoz haszná|t látszÓbeton,
mĺÍanyagszá||a| szá|erósített betontípus. A beton anyag miden
tu|ajdonságga| rende|kezik' me|yet egy kłrztéren e|várunk, mint
P:]d1'1 a vandál _ és lopásbiztosság, ko|tséghatékony fenntarľás,
idótá||őság stb.
A betonra tobbek kijzijtt azért esett a vá|aszľásunk, merc a
téren más tárgyakná| is megje|enik mint anyag.Tu|aidonképpen
régi, nagy mrjltrj klasszikus materia|, azonban az á|ta|unk
tervezett feIhaszná|ási íormávaI teIjesen

áttran szfo rmá|ja az érzését
ennek a hagyományos anyatnaK.

Azanyag színe alapvetóen sz[irke cementbó| és sotét szín ,
szabad szemme| is iÓ| |áthatő z za|é|<szemcsékbó| á||. Az anyag
képes egyéb szĺneket is magára o|teni, így akár a téren be|Ü| is a
kÜ|onbozó teri.jIeteken (Főrumtéą Árnyékos pihenó|<,
Gyerekkert stb.) más-más színĺí tére|emek is elhe|yezhetóek.
A szovegek, és a képe|< már az ontés során a
betonfe|[j|etre kerl.i|, nem károsítva Ęy az anyagot ontés
utáni mechanikai hatásokka|.Jelen tárgy esetében az arcképek
mintái egy még speciá|isabb techno|őgiáva| keriilne|< az
e|emek fe|Liletére, me|y toké|etesen visszaadja a személyt
ábrázo|ó karaktert. MĘ a szovegek |- | tére|Lmné| a mJltat
idézik' rigy az arcképek kife|ezetten a Teleki Lász|ő Éteĺ ter
|e|enét befo|yáso|o személyeket orokíti|< meg, í8y em|é|<ezve
arra' hogy honnan ered és mere tart a tér é|ete.

-ffiffiffiru ffiffiffiffi-ffi
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Egyazon formä a|ka|mas arra hogy

",' 
qpĺqĘetó 

Jegľen 
be|ó|e, Pad a k|asszikus park|átogatők

,.'.gzátltrű;nyugágy"?,f, #ĺí"ágyő,frĘ,:;";,ł..,,;!,;,,..'i.,.o,
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szimpla szék (fa Ĺi|óréssze|)

dup|a szék

napozô (béreIhetó fa nĺtette|)

fekvó.pihenó

csobogÓ

ivőkrjt

A tervezett térfunkciőknak megfele|óen javaso|juk az egyes b tortípusokat"
kii|<inbozó térrészeken e|helyezni. Mint pé|dáu| a beiárati őra me|lé támaszkodőkaq a sétányok me|lé íáva| burko|t
padokat, a tinisarokba a napoző hencsergókeg az árnyékos pihenóbe a Íekvó pihenóket' napozőkac

ĺ' ivőkutat és a csobogőt is mindenképpen iő |enne a tér szempontiábő| megva|ősítani'A terv
tarta|mazza ezekre is az ide kapcso|ődő szintén az a|apformábő| kia|akított térformát
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3.melléHet

A Társak a Telekĺ Téľéľt Eryesĺilet iisszegző véleménye a szoboľpáiyázat első két
helyezettjéľől:

1. páIvamű: A két méteľ magas fei és mesélő pad elemek

,,Teleki, mint eĺnber, a személýsége, a lelke jelenik meg a miĺben, a szerethető ember köszön
vissza benne. Szinte márvanyként hat a beton speciális fe1ti1etképzése.'' Tibor

,,Befogadó, nýtott, rijdonság, egyedi, más: illik apaľkba.'' Maľika

,,Nagyszerű, fantasztikus! Nem hagyományos. Újszenĺ. Elcsrisztatott, mégis egy egészet

alkot: egyben van. odavoĺuza a tekintetet, a figyelmet Teleki Lász|óra iránýtja:.
elgondolkodtat, tiizetesen kell nézni, és ĺisszeáll a kép!'' Kati

,,Szimbólum. Nemzetközi sziĺten is megállja a helyét, és viszi a Teleki téľ híľét. Úgymond
belękeľĹilhet a ,,Budapesten megnézni érdemesnek taľtott látviĺnyosságok listájábď', Ez
nagyon fontos számunkľa!'' Sándoľ

,,A park modern koncepciójába jobban beteillik a szobor, és több elemmel egészíti ki a parkot,

amit ęleve szęretttink volna. A tér töľténetét is megmutatja. A felületet le kellene kezelni anti-
graffiti szeľĺell" Zoli

,,Jófej! '' Antal

osszegzés:

A míĺben Telekĺ, mint embeľ, a személyĺsége, a lelke jelenĺk meg' a szeľethető embeľ
kiisziin vissza benne; odavonzza a tekĺntetet, a Íigyelmet Teleki Lász|őra iľánýtja:
elgondolkodtat, tüzetesen nén,e szépen iisszeáll a kép, egy keľek egészet alkotva. A mű
nem haryományos, hanem újszeríí továbbá befogadó, nyitott, eryedi, más, újdonságként
jelenik meg, íry a paľk modeľn koncepciójába jobban beleĺllik A mĺĺ több elemmel
egészíti ki a paľkot, amit eleve szeľettünk volna, melyek a tér ffirténetét is bemutatják.
Szimbólummá válhat. Nemzetközi szinten ĺs megállja a helyét, és viszí a Telekĺ tér hirét.
Ugymond belekeľülhet a ,,Budapesten meg!ézni éľdemesnek tartott látványosságok
lĺstĺĺjĺua' Ez naryon fontos számunkľa. osszességében naryszerű, fantasztikus és

ľáadásul ,,jófej''is. Kérjůik antĹgraffitĺ szeľľel kezelni a szinte máľványként ható beton

speciális felĺiletét.

f. pályamű: Telekĺ. az ószeľes és a gázlámpás

,,Szépen idézife|az e,mlékeket.. Marika néni

,,Tiikrözi a történetet, és szépěn meséli el.'' Saný

,,Nem egyedi, mĺír máshol van ilyen szobor. Nem illik a térhez, kulönálló elęmként furcsrín

hat a modęrn parkban. KiállításszerÍĺ.'' Marcsi

,,Unalmas." Név nélkül

,,A bľonzot elviszik.'' Antal

,,onzĺĺkell, a lopiísveszély miatt.'' Sĺíndor



osszegzés:

A szoborcsopoľt szépen idézĺ fet az emlékeket. Tĺikľiizi a tłiľténetet, és szépen meséli el.

Ennek ellenéľe mégsem illeszkedĺk a térhez, kĺiliináIló elemként fuľcsán hat a modeľn
paľkban. Továbbá nem is mondható egyedinek, hiszen máľ máshol van ĺlyen szoboľ, így
kĺssé unalmassá is válhat. Hátľánya, hogy anyaga bronz és a lopásveszély mÍatt őrlzni
kellene.

Eredmény:

A szavazatok 907o.a az első pályamíÍre éľkezett, a szavazatok 107o.a a másodikra.
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