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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
A  Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  158/2015.  (VI.25.) számú határozatában emlékhely elhelyezéséről hozott 
döntést, a trianoni békeszerződésre történő megemlékezés kifejezéseként. 

A  Képviselő-testület a  202/2016. (X.06.)  számú határozatában döntött arról, hogy a Bláthy Ottó 
utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, zsákutcaként funkcionáló szakaszt felújítja és a 
trianoni emlékművet itt helyezi el. 

Az emlékmű leendő helyszínére koncepcióterv és az alapján engedélyezési terv készült a 
TER  KÖZ  2016  pályázat keretein belül.  A  tervek alapján a Vajda Péter utca felőli részen méltó 
helye lenne a trianoni döntést szimbolizáló alkotásnak.  A  lakosság — a visszajelzések alapján — 
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emlékműként, Országzászló elhelyezését támogatja. Az  ún.  Országzászló Mozgalmat Urmánczy 
Nándor hirdette meg 1925-ben, a két világháború között az egész országban közel ezer helyen 
állítottak fel ilyen emlékműveket.  A  II. világháború után a többségüket lerombolták, helyreállításuk, 
illetve újak állítása az 1990-es években kezdődött el. 

Az Országzászló kötelező elemei: 
egy oszlop, amin félárbócra eresztett zászlót helyeznek el (minden ünnepen felvonják, majd 
félárbócra eresztik) 

- az árbócrúd sávosan piros-fehér-zöldre festve 
a trianoni döntést megelőző időszak hivatalos középcímere (legtöbbször angyalokkal 
ékesítve) 

- „Így volt, így lesz" felirat a zászlón vagy a talapzaton 
- az árbócrúd tetején esküre emelt kéz, turul, kettős kereszt vagy trianon kereszt van 

általában díszes lépcső vezet a talapzathoz 
+ esetleg ereklyeként föld az elcsatolt területekről. 

Az  1920.  június 04-én hozott trianoni döntés  100.  évfordulójára így méltóképpen emlékezhetne meg 
az Önkormányzat, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján az Országzászló emlékmű a 
megemlékezésre alkalmas lenne a fenti helyszín. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy — a szobrászati szolgáltatás megrendelése 
érdekében — kérje fel az Országzászló tervezésére, kivitelezésére és elhelyezésére Mihály Gábor 
Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművészt. 

Mihály Gábor szobrászművész tanulmányait a Dési  Huber  Körben  kezdte, majd  1969  és  1974 
között a  Magyar  Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt.  1977  óta a Százados úti Művésztelepen 
él és alkot. 1999-ben létrehozta a közel  400  négyzetméteren működő Kék daru galériát és művészeti 
műhelyt, melyben kortárs művészeti kiállítások szervezése mellett, művészkollégáival 
együttműködve szimpóziumokat is tart külföldi és hazai érdeklődőknek, kollégáknak, 
tanítványainak, ahol az elméleti képzés mellett lehetőség van a klasszikus szobrászati iskola 
anyagainak megismerésére, a legkorszerűbb technikák gyakorlatban történő elsajátítására is. Díjai: 
Kiskunhalas művészeti ösztöndíja  (1978),  Derkovits-ösztöndíj  (1975-1979),  Állami Ifjúsági 
Nívódíj(1977), Munkácsy-díj  (1979),  Gyermekekért Érdemérem  (1985),  a  NOB (IOC,  Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság) művészeti díja  (1991),  Elnöki Érdemérem  (2011),  Budapestért-díj  (2011), 
Mednyánszky László-díj  (2012), Magyar  Művészetért-díj  (2012), MOB fair play  a művészetben 
trófea  (2015), Magyar  Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat -  2017),  Kossuth-díj  (2019). 
Magyarországon és külföldön is több nagyméretű köztéri szobra található. Legismertebbek: a 
Budapesten felállított Olimpiai Emlékmű  (1996),  Mogyoródon a Hungaroring Kanyarulatok című 
festett acélplasztikája  (1986),  a Kerékpárosok című nagyméretű plasztika, amely  Lausanne-ban  a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság parkját díszíti, Barátság című  3  méteres alkotása  (1992)  Szöulban, a 
Közlekedési áldozatok emlékműve Óbudán  (1996),  az Olimpiai Emlékmű a Széchenyi rakparton 
(1996),  a  Magyar  Labdarúgó Szövetség centenáriumi emlékműve a budapesti Puskás Ferenc 
Stadionban  (2000),  a Szent  Korona  emlékmű Szarvason  (2000),  Görgey Artúr szobra 
Révkomáromban  (2018). Ő az alkotója a Golgota téri Kettőskeresztnek, illetve a Józsefvárosi 
Díszpolgári címmel együtt járó harangnak. Műveiből többször nyílt már kiállítás a Józsefvárosi 
Galériában. 

Mihály Gábor életművét az idén Kossuth-díjjal is elismerték, valamint  40  éve a kerületben található 
Százados úti Művésztelepen él és alkot, ezért javasolom a felkérését. 

Az emlékműnek legkésőbb  2020.  május  25.  napjáig kell elkészülnie, annak érdekében, hogy  2020. 
június 4-én sor kerülhessen a felavatására.  A  művész díjazására, valamint az Országzászló 
elkészítésére bruttó  10.000e Ft  áll rendelkezésre a költségvetésben. (Az emlékmű látványtervét az 
előterjesztés  1.  számú melléklete, a vállalkozási szerződés tervezetét az előterjesztés  2.  számú 
melléklete tartalmazza.) 



II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területén elhelyezni tervezett műalkotások 
tekintetében. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az  1920.  június  4-i  trianoni döntésre emlékező közterületi emlékhely kialakítása 
Országzászló formában. 
Az emlékmű elkészítésére a költségvetésben a  11601  cím kiadási előirányzatán 10.000,0eFt 
biztosított.  A  fenntartási költség évente előzetes számítások szerint  50.000-, Ft,  melyre javasolom 
hogy vállaljon előzetes kötelezettséget a képviselő testület az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  8.  pontja szerint a 
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás 
állítása.  A  helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991.  évi XX. törvény  109.  §  (1)  bekezdése 
értelmében művészeti alkotás elhelyezéséről Budapesten a kerületi önkormányzat tulajdonában álló 
közterület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról 
és felújításáról. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  158/2015.  (VI.25.) számú határozatában kifejezett szándékának megvalósítása érdekében, a 
202/2016.(X.06.)  számú határozatában megjelölt helyszínen  (Budapest  VIII. kerület, Bláthy Ottó 
utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti szakaszának Vajda Péter utca felőli végén) 
Országzászlót emel. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. Az  1.  pontban foglalt szobrászati szolgáltatás keretében az emlékmű tervezésére, kivitelezésére 
és elhelyezésére Mihály Gábor szobrászművészt kéri fel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására a határozat  2.  számú mellékletében meghatározott 
tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30.,  a szerződés aláírása tekintetében  2019.  május  06. 

3. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére az emlékmű fenntartására vonatkozóan 2020-tól határozatlan időre évente 
50.000 Ft  összegben, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetések készítésekor a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2020-tól az éves költségvetések készítése 

+ 



A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2019.  április 

dr. Sára Botond Sántha Péterné 
polgármester alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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