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Tárgy: Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozati javaslat elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véle ényezi 0  

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 0  

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 0 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 0  

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Magdolna Negyed III. Program keretében került sor a Magdolna negyed és a Népszínház 
negyed határán lévő Teleki tér felújítására.  A  fővárosban elsőként történt közösségi tervezés az 
előkészítési munkálatok során.  A  résztvevő lakosok a munka során magukénak érezték a tervet 
és a teret és a Társak a Teleki Térért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) keretei között vise-
lik gondját továbbra is a Teleki térnek. Az Egyesület elnöke Feicht Rezsőné, született Prán Má-
ria volt, aki a tér tervezésétől kezdve lelkes tagja volt az együtt gondolkodó csapatnak, majd a 
tér átadása során átvette a park kulcsát is. Szíve, motorja volt a téren megrendezésre kerülő 
programoknak, sajátjának érezve a parkot. Példás munkájával megmutatta, hogy fontos a kö-
zösségért tenni és van eredménye a belefektetett munkának. 

Sajnálattal értesültünk róla, hogy Feicht Rezsőné  2019.  augusztus 4-én elhunyt. Javasolom, 
hogy a család és az Egyesület bevonásával az Önkormányzat állítson méltó emléket Feicht Re-
zsőnének a Teleki téren található parkban. 



Javasolom meghívásos képzőművészeti pályázat lebonyolítását az alábbi művészek felkérésé-
vel: 

Mészáros Attila szobrászművész: a Teleki téren található szobrok alkotója 
Laczik Csaba szobrász-restaurátor: a Múzeumkertben látható Arany János szoborcso-

 

port és a Kossuth téri szobrok egyik restaurátora 
Berlekovity Iván szobrász-restaurátor: fiatal, tehetséges képzőművész, akinek lehetősé-

 

get adnánk köztéri alkotás készítésére 

Javasolom bíráló bizottság létrehozását a pályázat elbírálása érdekében, melynek feladata, hogy 
ajánlást fogalmazzon meg a Képviselő-testület számára a beérkezett pályaművek közül a nyer-
tes alkotás kiválasztására.  A  bíráló bizottságba javasolom meghívni a család egyik tagját, az 
Egyesület egy tagját és az Önkormányzat kulturális feladatokért felelős alpolgármesterét. 

A  képzőművészeti alkotás elkészítésének határideje  2020.  március  15.  napja lenne, így Feicht 
Rezsőné születésének április  3-i  évfordulóján fel lehetne avatni az elkészült alkotást. 

II. A  beterjesztés indoka 

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

III. A  döntés  cilia,  pénzügyi hatása 

A  döntés célja néhai Feicht Rezsőné, született Prán Mária emlékének megőrzése. 

A  képzőművészeti alkotás elkészítésére pénzügyi fedezetet a pályázat lebonyolítása után, a 
nyertes pályamű ismeretében javasolt biztosítani.  A  pályázat során pályaműveket benyújtó mű-
vészek fejenként bruttó  100e Ft  díjazásban részesülnek. Három pályázóval számolva  353,0  e  Ft 
biztosítását javasolom az általános működési tartalék 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 szo-
bor, műalkotás állítása.  A  helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, va-
lamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991.  évi XX. tör-
vény  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. 

A  döntés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  46.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. néhai Feicht Rezsőné, született Prán Mária emlékének megőrzése céljából képzőművészeti 
alkotást kíván elhelyezni a  Budapest  VIII. kerület, Teleki téren lévő parkban. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2 



2. az alkotás elkészítésére egyfordulós meghívásos képzőművészeti pályázatot ír ki, és felkéri 
az alábbi szobrászokat pályázat benyújtására: 
Mészáros Attila szobrászművész 
Laczik Csaba szobrász-restaurátor 
Berlekovity  Ivan  szobrász-restaurátor 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat kiírása tekintetében:  2019.  szeptember  6.,  a pályázat benyújtása tekin-

 

tetében:  2019.  október  15. 

3. a beérkezett pályaművek véleményezése céljából három főből álló bíráló bizottságot hoz 
létre, amelynek tagjai: a család egyik tagja, az Egyesület közgyűlése által kijelölt tag, va-
lamint az Önkormányzat kulturális feladatokért felelős alpolgármestere. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

4. a képzőművészeti pályázaton pályaművet benyújtó művészek számára fejenként bruttó  100 
e  Ft  díjazást biztosít, összesen  353,0  e Ft-ot az általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

5. a) a határozat  4.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működé-
si cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
353,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11703  cím — önként vállalt feladat — személyi juttatások elői-
rányzatára  300,0  e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó elői-
rányzatára  53,0  e Ft-ot. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet követ-
kező módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  augusztus  22., b)  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti Iro-
da. 

Budapest, 2019.  augusztus  22. 

 

Törvényességi ellenőrzés: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében  es  megbízásából 

dr. Sára Botond 
polgármester 

 

  

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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