
ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2015. május 27-i ülésére 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. május 27. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Lehoczkiné Franyó Hajnalka  műszaki ügyintéző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstallác ió) létrehozására pályázat benyújtása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatot hirdetett olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában 
igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek a város közterén a 
település kulturális jelenét erősítik. Az önkormányzat professzionális képzőművészek és iparművészek 
alkotásaival pályázhat. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a 
település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját 
építik. Az önkormányzat 3 különböző művésztől származó köztéri munka terveivel pályázhat, mely 
tervekből a kiíró választja ki a támogatásból megvalósítandó tervet. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

A támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 

• anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok) 
• kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása) 
• tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők) 
• technikai költségek (pl. daru bérlése) 
• szállítási költség 

 
A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 10. 
 
Őrbottyánban a pályázati kiírásnak megfelelő kulturális fejlesztés 4 helyszínen valósulhat meg: 

• ITT park 
• Iskola előtti központi tér  
• Körforgalom  
• Hősök tere 

Őrbottyán lakója az ország egyetlen aranykoszorús harangöntő mestere Gombos Miklós. Az idegen-
forgalom szempontjából előnyös figyelemfelhívás lenne városunk büszkeségére például egy harangjá-
ték a főtéren, amellett, hogy a tér hangulatosabbá, érdekesebbé válna a lakosság számára is. Kérem, 
hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg, nyújtson ötleteket, elképzeléseket a megvaló-
sítani kívánt köztéri munkákra vonatkozóan, annak érdekében, hogy a pályázatot benyújthassuk, kör-
nyezetünk komfortját építhessük. 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  
 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 86. § (1) 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 66. § (2) 15. pontja (közbeszerzéssel kapcsolatban) 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 69. § (1) e) pontja (pályázat tartalmával kapcsolatban) 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 70. § (3) (hiánypótlással kapcsolatban) 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 84. § (2) (jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése) 



4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
 
A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítására is szükség van, melyet az általános tartalék terhé-
re valósíthat meg az önkormányzat: 

• Az igényelhető támogatás: 7.000.000 Ft, mely 70%-a a pályázat teljes költségvetésének, 30 
%-ot, 3.000.000 Ft-ot biztosítani kell 

• Nevezési díj: bruttó 25.000 Ft 
• A pályázat benyújtásához szükség van a művészek által elkészített, a helyszínre tervezett 3 

műalkotás makettjére (M=1:5), mely makettek elkészítésének költsége összesen 1.500.000 
Ft. 
 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (V. 27.) számú határozata a 
„Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstallá ció)” létrehozására kiírt pályázat benyújtá-
sáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vizuális Művészetek Kollégi-
uma által kiírt „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” címet viselő pályázati kiírásra 
pályázatot nyújt be. A saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak 
szerint biztosítja:  

A pályázat benyújtásához 3.000.000 Ft önrész, nevezési díj bruttó 25.000 Ft, makettek elkészítésének 
ára 1.500.000 Ft. 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak sze-
rinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

 
Őrbottyán, 2015. május 13. 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 4 igen, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 126/2015. (V. 27.) számú határozata a  
„Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstallá ció)” létrehozására kiírt pályázat benyújtá-
sáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vizuális Művészetek Kollégi-
uma által kiírt „Köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)” címet viselő pályázati kiírásra 
pályázatot nyújt be. A saját forrást a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak 
szerint biztosítja:  

- A pályázat benyújtásához 3.000.000 Ft önrész, nevezési díj bruttó 
25.000 Ft, makettek elkészítésének ára 1.500.000 Ft. 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció pályázati kiírásban foglaltak sze-
rinti elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról. 

Felelős:  polgármester 
Végrehajtást végzi:  Önkormányzati iroda 
Határid ő:  2015. június 10. 
 
 

 


