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Tisztelt Képviselő-testület!
2017. szeptember 12-i ülésén a Képviselő-testület már foglalkozott a Grassalkovich út – Ócsai
út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek design-festésének
kérdésével. Akkor a Színes Város Csoport Magyarország tűzfal- és köztérszínesítő szervezete
kereste meg hivatalunkat, hogy a GOH csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek I.
osztályú minőségű kategóriába sorolható design-festését elvégezhesse. A Képviselő-testület
akkor úgy döntött, hogy keressünk további szervezeteket, aki alkalmas lehet erre a munkára,
illetve közvélemény kutatás keretében kérjük ki a lakosság, valamint a soroksári civil
szervezetek véleményét arra vonatkozóan, hogy milyen témákat, képeket, művészeti
alkotásokat stb. látnának szívesen a felüljáró pilléreinek felületén.
A döntésnek megfelelően felhívást tettünk közzé az önkormányzat honlapján, valamint a
facebook.com oldalon, melyre jó néhány javaslat érkezett. A javaslatok között szerepelt
erdőrészlet, virágos zöldfelület, Soroksár jellegzetes épületei, sváb emberek, gyermekfigurák,
kézlenyomatok, fényjáték, Soroksár felirat, női akt, de valaki azt javasolta, hogy fiatal
művészek tehessenek pályázat keretében javaslatot. Mások szerint a témára a Duna part lenne
a legmegfelelőbb, így akár nádasokkal, vízi állatokkal, horgászokkal is lehetne díszíteni a
felületeket, ezzel is közelebb hozva a természetet a kerület központjába. A tartó pillérek
dekorálására többen javasolták G. A-t, aki az Airbush féle dekorációs festéssel foglalkozik.
Az Airbush féle dekorációs festés technikával egy kép a fal előkészítése után durván egy nap
alatt készül el. Először egy fehér alapfestés történik, majd azt követi a dekorfestés. Attól
függően, mennyire egyszerű (pl: hangszer) vagy komplikált (élőkép) egy kép 15.000.- és
25.000.- Ft között mozog a négyzetméterenkénti ár. Így nagyjából 20 ezer forint/négyzetméter
átlagárral lehet számolni (ez az ár tartalmazza az anyagot és a festés munkadíját). A
talajszinttől kb. 2 méter magasságban lehetne kezdeni a képeket, így egy oszlopon kb. 10-15
négyzetméteres kép fér el. Az említett eljárással készült referenciamunkákból néhányat az
előterjesztéshez csatoltunk. A Színes Város Csoport ajánlata alapján a tervezett festés 7
pilléren valósulna meg (140-170 m2 felülettel számolva pillérenként összesen 1000-1200 m2),
megrendelés esetén előre egyeztetett elképzelés (javaslat szerint hangszerek tematika) alapján
megtervezve. Az előterjesztéshez csatoljuk a szervezet festéssel kapcsolatos árajánlatát,
valamint néhány korábbi referenciamunkát.
A pillérek festésével kapcsolatban megkerestük a Budapest Közút Zrt.-t a híd kezelőjét és
üzemeltetőjét, valamint a Budapest Közlekedési Központ Zrt.-t, akik hozzájárulásukat adták a
tartópillérek díszítéséhez, illetve Budapest Főváros Városigazgatósági Főosztálytól is
megérkezett a válaszlevél, melyben nem emelnek kifogást a design-festéssel kapcsolatban,
egyúttal kérték, hogy a munkálatok megkezdése előtt a képek látványterveit a fővárosi
főépítésznek elfogadásra mutassuk be, valamint a festés szakmai feltételeiről az illetékesekkel
egyeztessünk.
A Képviselő-testületnek első körben azzal kapcsolatban kellene állást foglalni, hogy
biztosítja-e a festéshez szükséges költségeket, és ha igen, akkor milyen témát támogatna,
illetve ezen túlmenően meg kellene határozni, hogy mekkora felületen kívánja a pillérek
design-festését elvégeztetni. Ennek ismeretében javasoljuk a két szervezettől konkrét műszaki
tartalomra vonatkozóan az árajánlatokat bekérni, majd végül a kiválasztott szervezettől ezután
lesz lehetőségünk vázlat, vagy látvány terveket bekérni, melyeket előzetesen a Képviselőtestület véleményezhet (csak ezután javasoljuk megvalósítani a kivitelezést).
A Képviselő-testület 372/2017.(IX.12.) határozatával arról is döntött, hogy kerüljön
megvizsgálásra a GOH csomópont felüljáró alatti terület rendezésének, parkoló kialakításának
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kérdése. Parkolók létesítésével kapcsolatban egyeztettünk az illetékes Budapest Közút Zrt.vel, akitől azt az állásfoglalást kaptuk, hogy a parkolók kialakításával egyidejűleg a terület
csapadékvízelvezetését is meg kell oldani, emiatt viszont úgy ítéljük meg, hogy a felüljáró
alatt parkolók kialakítása gazdaságosan nem megvalósítható. Alternatív megoldásként ezért
javasoljuk inkább a Grassalkovich út és a Gyáli patak keresztezésénél található
önkormányzati tulajdonú telket (Grassalkovich út 202. 186473/2 hrsz.), melyen külön
gépjárműbehajtó létesítésével parkolóhelyek kialakíthatók.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat alapján a
szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018. (VI.05.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos
döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
szándékában áll a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban
található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható designfestésének költségeinek biztosítása, de végleges döntését konkrét árajánlat ismeretében
fogja meghozni.
II.
a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró
tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható design-festésénél az alábbi
tematikájú képek festését támogatja: ………………………………………...
III.
a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban található felüljáró
tartó pilléreinek design-festését … db pilléren, pillérenként …..m2 felületen kívánja
elvégeztetni.
IV.
felkéri a polgármestert, hogy kérjen be konkrét árajánlatot G. A.-tól, valamint a Színes
Város Csoporttól és ezt követően készítsen a tárgyban új előterjesztést.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2018. május 22.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet: - 1 pld. határozat
- 2 pld. hozzájáruló levél
- referenciamunkák (G. A.)
- 1 pld. árajánlat (Színes Város Csoport)
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