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Pá|yázati felhívás
Budapest Főváro s VIII. kenil et Józsefu ríro si onkorm ányzata

képzőművészetÍ pá|yázatot íľ ki
Józsefuarosbaĺ a Bláthy ottó utca - Vajda Péter utca kereszteződésénél lévő zsákutcában
végződi5 tenileten Trianon-emlékmíĺ megtervezése és kivitelezése tźrgyában.

A páiyazőknak létre kell hozni aEY, d Nemzeti osszetartozás Napjanak szellemiségét
bemutató emlékművet.

A pá|yázat jellegel országos, nýlvános, egyfoľdulós, titkos.

Pá|yázati útmutatás:

A páLyázat kííroja a pá|yaĺĺlti anyagźra, kialakításara vonatkozó kikotést nem tesz, de elvárja,
hogy a mű a széles közönség számfua értelmezhető módon a hagyományos éĺtékeket mai
környezetben' a térhez illeszkedően jelenítse meg. A pá|yáző legyen tekintettel a köztén
igénybevételre, törekedjen a maľadandó, ,,vandá|- és lopásbiztos'' megoldásra, valamint aĺľa,
hogy a mű karbantartźsakönnyen megoldható, üzemeltetési költsége alacsony legyen.

A kiíró kéri a pźiyźzőkat, hogy pályaművüket annak tudatíban készítsék e7, hogy az
emlékmÍĺ köľĹil ľendezvények is megtaľthatóak legyenek.

A felmerülő kérdéseket 2016. okÍóbęr 24. L2:00 őráigirásban kell eljuttatni a Vĺírosęítészeti
Irodara. A válaszokat összesítve, szintén írásban kapják meg a pá|yazők 20|6. október 26.
|2:00-íg.

Apá|yázattal kapcsolatos további infoľmáció Ivanyi Gyöngyvért(5l, aYźrosépítészeti koda
vezetĺĺjétő| kérhető a 06l|/45-92-279 telefonon, vagy az ivanyigv@jozsefuaros.hu e-mail
címen.

Apá|yazatifelhívásmellékleteafi ildhivata|ihe|yszíttajz.

A pá|yázati felhívás elérhető: Józsefuĺíľos wrľwjozsefuaros.hu, a Magyar Kepző-és
Iparművészek Szövetsége www.mkisz.hu, a Magyar Alkotómiĺvészek országos Egyesülete
www.alkotok.hu, a Magyar Képzőmúvészetí Egyetem www.mke.hu, a Moholy Nagy
Miivészeti Egyetem www.mome.hu, a Magyar MÍĺvészeti Akadémia ***.'o-a.ňu
honlapján, valamint megielenik a Jőzsefvźros c. újságban.

A, pá|yáuat taľtalnri követelményei, beny újtandó m un kaľészek:
1. az a|kotás 1: 10 léptékĺi modellje, tetszőleges anyagból,
2. |źúvánýerv,
3. az a|kotás és környezetének terve,
4. műleírás,
5. részletes költségvetés,
6. ľeferencifü bemutatása

A 2-6. pontban felsoroltak CD-n (pdf) és papír formátumban is beadandók. A papír alapli
dokumentációt A4 méretben ĺisszefiizve kérjük benyujtani. KéľĹink továbbá minděn
pályázótőI1db A2 méľehĺ tablót atervezett emlékmtĺ legfontosabb részleteivel.
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A pálytzat titkos jellegéből ađódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az
alkotó azonosítására alkalmas információ (pl.: név, elérhetőség stb.). Az azonositő adatokat
kĹilön borítékba kell elhelyezni. Apá|yamuvek a beadáskor sorszámot kapnak.

A míĺ |étrehozźtsáľa ľendelkezésľe álló összeg:

Bruttó 10.000.000,- Ft (tizmll|iő forint), amely tarta|mazza a mű tervezésének és
kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag- és munkadijáva| egytitt. A környezet
rendezését az emlékmű közvetlęn k<izelében kell csak megoldani, amennýben azt az alkotás
megkívánja.

Valamenný pá|yáző a pźiyźuata beadásával hozzźtjaru| atlhoz, hogy pályamúve az
eredményhirdetés után a sajtóban (honlap + újság) megielenjen.

A nyertes pályamű alkotója köteles együttmfüĺjdni a tér tervezójével, illetve a kivitelęzés
során a közbeszęrzési eljaľásban kiválasztott kivitelezővel.

A nyertes pá|yáző számáraaz emlékmrĺ elkészítésének hatĺírideje: 2017. május 25.

A pályázat beadási hatáľĺdeje és helye:
2016. november 15. (kedd) 12.00h.
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal
Varosépítészeti Iroda
Budapest VIII. keľtilet, Baross utca 63-67. III. emelet 306.

A bíľáló bizottság tagiai:

:
a

a

A pályaművek díjazásaz

+ nyeľtes pályamű alkotója lehetőséget kap a pá|yanii megvalósítźsfua, velę az
onkormĺányzat szerződést köt. A nem nyertes pályaművek alkotói díjazásban nem
részesülnek. A pályamiiveket az onkormźnyzat megőrzi és megtartja, a peůyźzók kerésére
csak a maketteket adja vissza (kivéve a győztes pályamű makettje), melyek ügyfélfogadási
időben az eredményhirdetés után a Városépítészeti lrodáľól elvihetők.

A kiírásnak nem megfelelő, illetve a határldő utrín érkezett pályamiĺvek nem kertilnek
elbíĺálasľa.

A pályamÍivek elbíľálása' eredményhÍľdetés:
A Bírál'ő Bizottság legkésőbb 2016. november 25-éig e|bitá|ja a pźůyázatot. A Bíľáló
Bizottság ( Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott) javaslata a|apjan
a nyertes pá|yamtlrő| Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Kepviselő-
testtilete dönt a 2016. évi decemberi rendęs tilésén.

Buđapest, 2016. október 12.

dr' Kocsis Máté
polgármester
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Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszeľ
Budapest Főváros V||!. keĺĺilet Józsefvárosi Ön kormányzata
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