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Tisztelt Képviselő-testület!
A Színes Város Csoport Magyarország tűzfal- és köztérszínesítő szervezete azzal az ajánlattal
kereste meg hivatalunkat, hogy a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH)
csomópontban található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható
design-festését elvégezhesse. A szervezet legális formában végzi köztér színesítési
tevékenységét azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a művészet vonuljon ki az utcára, a
közterekre, és az emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőművészeti
alkotásokkal. Eddig 20.000 négyzetméter falfelületnél is több színesedett ki a szervezet által,
de a várost színesítő mozgalom hatására mostanra 40.000-nél is több azon felületek száma,
amelyek a szervezet kezdeményezésének köszönhetően színesedtek ki.
A szervezet fő célja a közterek elhanyagoltságán, elidegenítő közegén változtatni úgy, hogy a
városban ne csak kizárólag reklámok, reklámhordozók uralhassák mindennapjaink
környezetét, hanem műalkotások is színesíthessék a városképet, a kerület élhetőbbé
válhasson. Ezzel összefüggésben szintén fontosnak tartják az élhető környezet, kultúra
megőrzését, közösségépítést, hagyományok továbbvitelét. Tevékenységükkel a graffiti
fogalmával kapcsolatban kialakult torzképen is változtatni kívánnak valódi művészi értéket
közvetítő festményeikkel, amelyek reflektálnak napjaink eseményeire, technikai lehetőségeire
és színeikkel, mondanivalójukkal felvidítják a városképet.
A tervezett festés 7 pilléren valósulna meg, megrendelés esetén előre egyeztetett elképzelés
(javaslat szerint hangszerek tematika) alapján megtervezve. A Képviselő-testületnek egyelőre
elvi döntést kellene hozni abban a kérdésben, hogy támogatja-e az elképzelést. Amennyiben
támogatja az elképzelést, úgy javasoljuk még a festést megelőzően a terveket előzetes
véleményezésre a Képviselő-testület számára bemutatni, csak ezután megvalósítani a
kivitelezést. Az előterjesztéshez csatoljuk a szervezet festéssel kapcsolatos árajánlatát,
valamint néhány korábbi referenciamunkát.
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
……/2017. (IX.12.) Ök. sz. határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos
döntésekről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
elviekben támogatja a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban
található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható designfestését.
II.
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tervek vagy látványtervek beszerzéséről,
és ezt követően készítsen a tárgyban új előterjesztést.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2017. december 31.

III.

nem támogatja a Grassalkovich út – Ócsai út – Haraszti út (GOH) csomópontban
található felüljáró tartó pilléreinek I. osztályú minőségű kategóriába sorolható designfestését.

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2017. augusztus 30.
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