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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgrírmester

A képviselő.testiileti tilés időpontja:20|6. október 6. ..s2. napirend

Tárry: Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napirendet nyílt iilésen kell t.írgyalni, a döntés elfogadásához minősitett szavazattöbbség
sziikséges.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi x
Enbeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi x
Hatźr ozati jav as|at a bizottság szźlmźr a:

A Vráľosgazdĺálkoďási és Pénńgyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnekaze|óte4esz.
tés megtĺíľgyalasźú.

Az Embeľi Erőfonas Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés megtaľ-
eya|őLsőLt.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése
A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület (1089 Budapest, Bíró Lajos utca) vetette fel,
hogy új zöldfeliilet kialakítasĺára lenne szfüség a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda
Péter utca közötti, jelenleg zsákutcaként funkcioná]ó szakaszán. Az évente megľendezésre
keľiilő Bogrács Fesztivál helyszínének biztosítasa mellett, a terület ďkalmas lenne a korábbi
funkciókon tulmenően további közösségi és kulturĺílis rendezvények, progľamok megtartasá.
ra is, valamint a teľület egy részének parkosíĺásával tovább nőne a Tisztviselőtelep zöldfelü-
lete.

A beavatkozźssa| érintett terület a Bláthy ottó utcaparos oldalán (orczy út felőli olđal) a 34.
számtól aYajda Péter utcáigtaľt; ez mintegy 82 m szakaszt, je|ent a Vajda Péter ĺíltďanos
iskola keľítése mellett. A pĺíľatlan oldďon a27.}zlétmtol a Vajda Péter utcáig terjedő szakasz
kb. 93 m a Katica Tagóvoda és az egykoľi evangélikus templom (melynek mĺĺľa csak a tor.
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nya áll) keľítése melletti teriilet érintett. A telkek bejaľatĺínak megfelelő źúpozicionélásáwa|
előállítható egy kb. 2000 mz-es teriilet, ami elegendő a felsorolt funkciók akar egyidejű ki-
alakítasra is.

Javasolom, hogy a terĺilet kialakítasát cé|ző tewek az énntett helyi egyesĹilet bevonasávď,
közösségi tervezés keretében készüljenek, megfelelo tapasztalattal rende|kezs, az i|yeĺ ter.
vezésieljarrísban jártastenĺezókmegbízősával.

Az önkormĺányzatvezetóségének sz,ándéka, hogy a tér 201-7.június 4-ig elkésziiljiin. A ki-
alakítandó közteľület tervezési folyamatának lebonyolításával javasolom a Józsefuĺĺľosi
Gazđálkodási Központ Zrt-tmegbízni. (továbbiakban: JGKZÍÍ..) Az elkészült tervek a|apjan
lehet a kivitelezés vaľható ktiltségeit megbecsülni. A Képviselő-testiilet a 158/2015.(VI.25.)
sz.hatźrozatźtban úgy dönttitt, hogy az |920.június 4-i döntésľe tekintettel köztertileti em.
lékfielyet alakít kj, ezźita| a Nemzeti Összetaľtozás Napjára méltó helyen és környezetben
lehetne emlékezni, ugyanúgy, ahogy a maĺcius l5-i eseményekľe a Horváth Mihály téren, az
augusztus 20-i tinnepľe a Golgota téren, az október Z3-ávalkezdodo foľradalomĺa és szabad.
ságharcra a Corvin közben emlékezĹink.

Fontos szempont, hogy az emlékhely helyszíne alkalmas legyen jelentős részvételle|' zaj|ő
rendezvények megtaľtasźra. Eľĺe a Tisztviselőtelepen a Bláthy ottó utca Vajda Péter utcai
keresztezĺidésénél lévő zsákutca lenne a legmegfelelőbb, figyelemmel alľa is, hogy régőta a
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmany-
zat) tervei között szerepelt ennek a teľtiletnek az t$ragondolasą átépítése, parkosítása. A
Tľianoni Emlékfiely kiďakítĺása _ a közterület kialakítĺása mellett _ további funkciót adna
ennek a teľiiletnek.

Az emlékmíĺ meglervezéséľe és kivitelezésére képzőművészeti pźůyźvat kiírását javasolom
(1. melléklet), országos, egyfordulós, nyilvános, titkos formában, aSzázados úti Művészte.
lep Egyesiilet (1084 Budapest, Szőľ;ados út 3.l3.) miĺvészeit kĺilön is megkeresve a felhívĺás-
sal.

Apźtyźzatban a pályamű arlyagźtta" kiďakítására vonatkozóan nem tennénk kikötést, azon.
ban szempont lenne, hogy a míĺ a széles közönség szźmátra értelmezľrętő módon ahagyomá-
nyos éľtékeket mai környezetben, a térhez illeszkedően jelenítse meg. A pá|yaző legyen te.
kintettel aköztén igénybevételre, tö'rekedjen a maĺadandó, ,,vaÍldáI- és lopasbiztos'' megol-
dĺĺsra, vďamint aľrą hogy a mii kaľbantaľtasa könnyen megoldható, iizemeltetési költsége
alacsony legyen. A pályaműveket annak tuđatában kell elkészíteni, hogy az emlékmiĺ körĺil
rcndez:łények is megtaľthatóak legyenek. A nyeľtes pályamú alkotója köteles együttmiĺködni
atér tewezőjével, illetve akivite|ezés sorĺĺn aközbeszerzési eljránísban kiválasztott kivitele.
zovel.

A nyeľtes pályamű kiválasztasarő| aBirźiő Bizottság a Helytöľténeti Tanács véleményének
figyelembevételével egyszeľíĺ többséggel dönt. A Bírá1ó BizottsĘjavaslatat a Képviselő.
testtilet a20|6. évi decemberi ľendes ülésén tźlrgya|náés ekkor döntene a nyeľtes pá|yazőrő|.
Igy 2O|7.június 4-énmźr az új emlékműnél leheüre megemlékezni a Nemzeti osszetaľtozás
Napjáról.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének kizaľólagos joga dönteni a saját fulajđonú köne-
rületeinek a felújítasĺíról, illetve emlékmű, szoboľ állítĺísaról a saját teriiletén.

III. A dtinŕés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés célja, hogy a Tisztviselőtelep fent megielölt területe, a helyi civil szerveztt, a
Tisztviselőtelepi onkormrányzati Egyesület bevonasával megujuljon, új funkcióval szollgál,-

hassa az oÍílakókat, valamint egy Trianoni-emlékmű |étrehozása.



A téľ tervezése az előzetes becslések a|apjánbruttó 5.800 e Ft fedezetet igényel.

Előkészítés Tervezés 4 800e Ft
Hatósági díjak I 000e Ft

Mindösszesen 5 800e ľ.t

Az eLí5készítés ktiltségeire 5 800 e Ft.ot még a20|6. évben biztosítani szfüséges. A fedeze-
tet javaslom a fejlesztési céltartalékról biztosítani.

A tńanoni emlékmú fedezetéiil a 2016. évi költségvetés kiadasi e|óirźnyzatźnak 11601 cĹ
men 10.000 e Ft szeľepel. A fedezet Y'lzálrő|aga nyeľtes pźiyamumegvalósítĺásĺának költsége-
ire szo|gái, apźůyźnat során beérkezett többi pályamű dijazasban nem részesül.

rV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testĹilet döntése MagyarorszĘhelý iinkormanyzatairól szoló 20I|. évL CL)ooO(.
töľvény 23.$ (5) bekezdés l.pontjaĺu 4l. $ (3) bekezdésen ésa42. $ 8. pontjan alapul.

Kéľem az alá'řbi határ ozati j ava s lat elfo gadás át.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testĺilet úry dönt' hory

l. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg zsiákutcaként
funkcionáló szakaszźŃ (38598 hrsz.) felújítją melyre vonatkozó tervdokumentaciók
elkészítése tźrgyában közbeszeruési éľtékhatĺáľt el nem éró beszeĺzési eljaľast folytat
le. A beszerzésí eljarás lebonyolítĺísával megbizza a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kiiz-
pontZrt.-t.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|6. október 6.

2. felkéri a Polgĺĺrmestert a hatźttozat 1. pontja szeńnti beszerzési eljĺírással cisszefiiggés.
bęn a Józsefuarosi Gazdĺálkodasi Kö4pont Zrt..vel megkötendő megbízási szerzóďés
a|áírasfua.

Felęlős: polgáľmester
Hatźnđő: 20| 6. októbeľ 6.

3. a) ahatźrozat 1. pontja szeľinti beszeruési eljĺáľás nyertesével megkötésre kerĹilő vál-
lalkozasi szerződésbőladódó díjtételekre (tervezési díj, hatósági díjak) 5.800,0 e Ft fe-
dezetet biztosít a felhalmozasi cé|tafia|ék terhére, ezért az Orlkotmźnyzat kiadás
|t|07-02 cím fejlesztési céltaľüalék _ önként vělla|t feladat - e|őirźnyzatźró| 5.800,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 1160l cím _ önként vállalt feladat - felhalmozasi e|őirány-
zatáľa.
b) felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításanálahatározatbanfoglaltakatvegyefi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hat,ándo: a) pont esetében 20|6. október 06.' b) pont esetébena20|6. évi költségvetés
kö'vetkező módosítĺása



4. ahatźtrozat I. pontjában megllatźnozott teľületen tľianoni emlékmű elhelyezésérő|hatá-
ľoz, melynek megtervezésére és kivitelezésére oľszágos, egyfordulós, nyilvános, titkos
képzőmiivé szetí páIy źv.atot íľ ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 6.

5. a hatarozat 4. pont ďapjrín elfogadja ahatźtrozat mellékletét képezíĺ petyáz.atí felhívĺást
és felkéri a polgĺírmestert annak a|áírásźna.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 20|6. október l 2.

6. a hatźtrozat 4. pontja szeńnti pá|yazat Birá|ő Bizottságba az a|ábbi személyeket kéri

:"

ľ"l"lo,, polgármester
Haüíridő: 2016. október 6.

7 . ahatźnozat 4. pontjában megllatźrozott pźiyźuaton nyeľtes pályamiĺrő| aBíréiő Bizott.
ság a Helytörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott javaslata alapjaĺl
a Képviselő-testiilet dönt.

Felelős : polgĺĺrmester
Haüíľidő: 20|6. december havi rendes képviselő-testtileti tilés

A döntés végrehajtásáú végző szewezeti erység: Pénzĺiryĺ tiryosztály, Városépítészeti
Iľoda, Jĺízsefváľosĺ Gaz dálkodási Kłizpo nt Zrt.

Budapest, 2016. szeptember 28.
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Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
iegző

nevében és megbízásából
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dr. Mészaľ Eľika
aljegyző

dľ. KoŇřs Má
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l.sz. melléklet

Páůyá'zati felhívás
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormĺányzata

képzőmíĺvészeti páůyázatot íľ ki
Józsefuarosban a Bláthy ottó utca - Vajda Péter utca kercsztęz(idésénél lévő zsákutcźtban
végzłldő tertileten Tľianon-emlékmtĺ meglervezése és kivitelezésetźĺrgyában.

A pá|yźnőknak létre kell hozni egy, a Nemzeti osszetartozás Napjanak szellemiségét
bemutató emlékmiivet.

A' páiyázat jellege: országos, nýlvános, egyfordulós, titkos.

Páůyá,zati útmutatás:

Apá|yázatkifuôja a pályamtĺ anyagźlta, kialakítására vonatkozó kikötést nem tesz, de elvarja,
hogy a mu a széles közönség szźtmźtra értelmezhetó módon a hagyományos értékeket mai
köľnyezetben, a térhez illeszkedően jelenítse meg. A páIyźno legyen tekintettel a koztén
igénybevételre, törekedjen a maradandó, o,vandál- és lopásbiztos'' megoldásra, valamint arľa,
hogy a mű kaľbantartásakönnyen megoldható, üzemeltetési költsége alacsony legyen.

A kiíró kéri a pá|yázőkat, hogy pályamúvüket annak tudatában készítsék eI, hogy az
emlékmii körül rendezvéĺyek is megtarthatóak legyenek.

A felmeľülő kérdéseket 2016. október 24. 12:00 óráig kasban kell eljuttatni a Vrírosépítészeti
Irodźra. A válaszokat ĺisszesítve, szintén írásban kapjak meg a pźiyäzők 20|6. októbeľ 26.
12:00-ig.

A pá|yźnattal kapcsolatos további információ Iváný Gyöngyvértől, a Varosépítészeti koda
vezetőjétőI kérhető a 06l|145-92-279 telefonon, vagy aZ ivanyigy@jozsefuaros.hu e-mail
címen.

Apá|yźnatifelhívásmellékleteafoldhivataLihe|yszínrajz.

A pźiyázati felhívás elérhető: Józsefuaľos wwwjozsefuaros.hu, a Magyar Képző-és
Iparmúvészek Szövętsége www.mkisz.hu, aMagyar Alkotóművészek oľszágos Egyestilete
www.alkotok.hu, a Magyar Képzőmiĺvészeti Egyetem www.mke.hu, a Moholy Nagy
Miĺvészeti Egyetem www.mome.hu, a Magyar Művészeti Akadémia www.mma.hu
honlapjĺín, valamint megielenik a Józsefuáros c. újságban.

A' páĺJy ánat tartalmi követelm ényei, benyú j ta n d ó m u n ka ľészek:
1. az a|kotás 1: 10 léptékíĺ modellje, tetszőleges anyagból,
2. Iátvánýerv,
3. az a|kotás és kĺirnyezetének terve"

4. műleíľás,
5. részletes költségvetés,

6. referenciák bemutatása

A2-6. pontban felsoroltak CD-n (pdf) és papíľ formáfumban is beadandók. A papír alapú
dokumentácíőt A4 méretben összefiĺzve kérjük benýjtani. KéľĹink továbbá minden
pá|yázőtőI ldb A2 méľetű tablót atervezett emlékmű legfontosabb részleteivel.
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A páiyázat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az
alkotó azonosításara alkalmas információ (pl.: név, elérhetőség stb.). Az azonosító adatokat
ktilön borítékba kell elhelyezĺĺ. Apályamtivek a beadáskor sorszámot kapnak.

A mű |étrehozálsáľa ľendelkezésľe á|ló összeg:

Bruttó 10.000.000'- Ft (tíznillió forint), amely tarta|mazza a mű tervezésének és
kivitelezésének teljes koltségét a kihelyezés anyag- és munkadíjával egyutt. A kömyezet
rendezését az emIék'rnu közvetlen közelében kell csak megoldani, amennýben azt az a|kotás
megkívĺĺnja.

Valamenný pályźnő a pályéaata beadásával hozzájáru| a|thoz, hogy pályamiĺve aZ
eredményhirdetés után a sajtóban (honlap + újsás) megjelenjen.

A nyertes pályamű alkotója köteles együttmfüodni a tér tervezojével, illetve a kivitelezés
soľánakozbeszerzésieljĺírásbankivá|asztottkivitelezővel.

A nyeľtes pá|yáző szárnára az emlékmrĺ elkészítésének határideje:201'7. május 25.

A páůyázat beadásĺ hatáľideje és helye:

2016. november 15. (kedd) 12.00h.
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal
Városépítészeti Iľoda
Budapest VIII. kerület' Baross utca 63-67 .III. emelet 30ó.

A bíľáló bizottság tagiaĺ:
a

a

a

:
A pályaművek díjazásaz

+ nyertes pályamrĺ alkotója lehetőséget kap a pźůyamu megvalósítźsźtra, vele az
onkormányzat szerzódést köt. A nem nyeľtes pályamúvek alkotói dijazásbaĺ nem
részesülnek. A pályaműveket az onkormźnyzat megorzi és megtartja, a pá|yźnók kérésére
csak a maketteket adja vissza (kivéve a gyóztes pá|yarú makettje), melyek tigyfelfogadási
időben az eredményhiľdetés után a Városépítészeti Irodáról elvihetők.

A kiíľásnak nem megfelelő, illetve a hatáľldő után erkezett pályaművek nem kerülnek
elbírálásra.

A páIyamíĹvek elbíľálása' eľedményhiľdetés:

A BírźtIő Bizottság legkésőbb 2016. november 25-éíg e|birá|ja a páIyźzatot. A Bíráló
Bizottsźę ( Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott) javaslata a|ap1źn
a nyeľtes pályamrĺről Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-
testtilete dont a 2016. évi decemberi rendes ülésén.

Budapest, 2016. október 12.

dr. Kocsis Máté
polgármester
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Nyomtatás

Mineĺva Térinformatikai Rendszer
Budapest Fôváros V|l!. keńilet Józsefváĺosi önkoĺmányzata

l. oldal, összesen: 1 oldal

Méretaľany:'ĺ000

Engoíléy *äma:

B! dapest' 2016 szeptembeÍ 23

f0r6.09.23.


