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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2015.(III.17.) határozatával arról döntött, hogy a Soroksári Svábok betelepítésének 300.
évfordulója alkalmából a kitelepítés, valamint a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékére
emlékművet kíván állítani.
A képviselő-testület döntésének megfelelően elkészítettük a pályázati anyagot, mely az
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Képviselő-testület által jóváhagyott Hősök tere
közterület-alakítási tervének látványtervét, melyen a szobor pontos helye szerepel, a
pályázattal együtt papír alapon és digitális formában a művészek részére megküldésre kerül a
pályázati kiírás mellékleteként.
A pályázati anyagot véleményeztettük (Név) művészettörténésszel, aki javasolta, hogy a
pályáztatás meghívás alapján történjen.
A meghívandó művészek soroksári kötődésűek, valamint olyan életművel rendelkeznek,
amely alapján méltán lehet remélni, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szellemiségű
munkát nyújtanak be.
Az alábbi művészeknek javasoljuk megküldeni a pályázati anyagot: (Név), (Név), (Név),
(Név), (Név), (Név), (Név).
Az előterjesztés 2-8. számú mellékletei tartalmazzák a meghívásra kerülő művészek rövid
önéletrajzát és szakmai munkásságát.
A beérkezett pályaművek előzetes szakmai bírálatát szakmai bizottság végzi el, mely az
elkészített jegyzőkönyvet megküldi a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége részére,
ahol a megvalósításra javasolt pályaművekről fenti szervezet véleményt alkot.
A Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyásával a szakmai zsűri az alábbi művészekből állna:
(Név) művészettörténész, (Név) szobrászművész, (Név) szobrászművész, (Név)
szobrászművész. Rövid életrajzuk az előterjesztés 9-12. számú mellékletében szerepel.
A két szakmai véleményt követően a megvalósításra javasolt pályaművekről a Képviselőtestület 2015. október 15-i ülésén választja ki a nyertes pályaművet.
A beérkezett pályaművek a pályázatra nyitva álló határidő letelte után (2015. augusztus 19.)
előzetesen megtekinthetők a Hősök tere 12. szám alatt az I. emeleti tárgyalóteremben a
Humán-közszolgáltatási Osztállyal előre egyeztetett időpontban.
A nyertes pályázó által elkészített 1:1 arányú modelljének elkészültekor a Képviselő-testület
által megbízott szakmai zsűri és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének képviselői
szakvéleményt állítanak ki, melyben rögzítik s mű megvalósításával kapcsolatos szakmai
megállapításokat, a megrendelő által támasztott követelmények teljesülését.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő
„jelen határozat 1. számú melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2015.(VI.9.) határozata köztéri műalkotás állíttatásával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Az emlékmű állítására vonatkozó meghívásos pályázati anyagot jelen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
II. (Név), (Név), (Név), (Név), (Név), (Név), (Név) szobrászművészeket kéri fel pályamű
benyújtására.
III. A pályaművek előzetes bírálatára négytagú, képzőművészekből álló szakmai zsűri
felállítását jóváhagyja. A szakértő bizottság tagjai: (Név) művészettörténész, (Név)
szobrászművész, (Név) szobrászművész, (Név) szobrászművész.
IV. A szakmai zsűri tagjainak díjazását személyenként bruttó 100 000,- Ft-ban határozza meg,
melyre kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány”
sora terhére
V. felkéri a szakmai zsűrit, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidő letelte után
munkáját azonnal kezdje meg, a beérkezett pályaművek bírálatáról jegyzőkönyvet készítsen,
melyben rangsorolja a pályaműveket.
VI. felkéri a Polgármester, hogy a szakmai zsűri és a Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetség megbízásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
VII. kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés céltartalék „költségvetési maradvány” sora
terhére a II. és III. helyezett pályamű díjazására a II. helyezett esetében 500 000,- Ft, a III.
helyezett esetében 300 000,- Ft összegben.
VIII. Felkéri a Polgármestert az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő:
a VI. pont vonatkozásában 2015. június 30.,
a VIII. pont vonatkozásában: 2015. július 9.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. május 24.
Szegény Ákos
osztályvezető
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. Pályázati kiírás
2-12. Önéletrajzok
13. Egyeztető lap

Weinmann Antal
alpolgármester
előterjesztő
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1. számú melléklet
Pályázati kiírás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a soroksári svábság
kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából az 1946-ban Soroksárról kitelepítettekre, valamint
„málenkij robotra” elhurcoltakra emlékezendő, emléket kíván állítani.
A pályázat kiírója a …/2015.(VI….) határozatban meghatározott művészektől vár ajánlatot,
akik vállalkoznak a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás
feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A pályázat nyelve: magyar.
A pályázat céljának, az emlékmű-létesítés indokának rövid összefoglalása, történeti
háttere:
„Az elhunytak tiszteletére
Az élőknek emlékezetül
Az utódoknak megőrzésre”
Magyarország és a németség története közel ezer éve egybefonódik. Közös történelmünk
során a békés együttélés és a háborúskodások váltották egymást: a háborúk jellemzően
kívülről érkeztek, míg az országban megtelepedett németek alapvetően konfliktusmentesen
élték mindennapjaikat a többi nemzettel. A második világháború után következett be a
magyarországi svábok, így a Soroksáron lakók életében a legembertelenebb fejezet, amely
1946 májusában az elüldözést jelentette a „tősgyökeres hazából”. Egy 1945-ben született
rendelet alapján minden magát német anyanyelvűnek, vagy német nemzetiségűnek valló
embert Németországba való költözésre köteleztek. Tizenkét napon belül 5000 soroksári
svábot utasítottak ki hazaárulónak, háborús bűnösnek, és a nép ellenségének megbélyegezve.
Az életük értelmét vették el tőlük – a házat, a földet, amit egész életük munkájával építettek
fel. (Michael Schäffer - Michael Weidinger, Soroksár)
A kitelepítés árnyának borzalmait csak tetézte a „málenkij robotra” elhurcolt sokaság által
átélt személyes trauma, a hátramaradt rokonság aggodalmaktól terhes küzdelmes
mindennapjainak megélése.
A történelmi háttér ismerete alapján a műalkotás tükrözze a soroksári svábok szellemiségét,
múltját, jelenítse meg a kitelepítéssel és a „málenkij robottal” járó megpróbáltatások,
szenvedések lelki vetületét.
A szobor helyszíne, elhelyezése:
A Hősök tere, a Nagyboldogasszony templom mögötti közterület rehabilitációjával új
arculatot kap közpark formájában. A műalkotás tervezett helye az 1. sz. mellékletben szereplő
helyszínrajzon feltüntetve. Az alkotásnak illeszkednie kell az épített környezetbe.
A kiíró elvárásai, a szobor anyaga, mérete:
Az alkotásnak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltó legyen a soroksári
svábság szellemiségéhez, múltjához. Jelenítse meg a kitelepítéssel járó megpróbáltatások,
szenvedések lelki vetületét és a térség hangsúlyos objektumaként jelenjen meg.
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Az emlékművel kapcsolatosan anyagi, technikai megkötés, stilisztikai feltétel nincs.
Legfontosabb cél a történeti hűség, a méltó emlékállítás, és hogy lehetőség legyen a közösségi
és egyéni megemlékezések megtartására.
Az emlékmű helyének és környezetének kialakításáról (a pályaműben kidolgozott építészeti,
kertészeti, környezetbe illeszkedési terv alapján), illetve ezek anyagi fedezetéről megrendelő
gondoskodik.
Az emlékművön a következő feliratoknak kell szerepelnie:
Mű címe:
Állítatta: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016.
Mű alkotótójának neve:
Kiíró előnyben részesíti a figurális megjelenítésű alkotásokat.
A pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó dokumentumok:
A szobor és talapzat 1:10 léptékben készült fehér makettje, amely mellé csatolandó a
környezetbe illesztett modell Cd-je vagy DVD-je.
A kiíró által biztosított helyszínrajzok alapján készített, bírálható látványterv, perspektivikus
nézetábrázolás a szobor környezetbe való illesztéséről, 1:500 léptékű környezettervben.
A mű részletes művészeti műleírása, a posztamens rajzterve.
A mű elkészítésének várható költségvetése
A köztéri alkotás műszaki leírása (méretek, anyag, kiviteli technika a szoborról és a
posztamensről), valamint részletes költségvetési terv, árajánlat.
A megvalósítás munkaterve, ütemezése.
A fenntartási, karbantartási szükségletek meghatározása.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elkészült művet a megrendelő tulajdonába kívánja adni
Adatkezelési nyilatkozat.
Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, de csak olyan eredeti tervvel, amelyekkel más
pályázatokon még nem vettek részt.
A szobor tervezett avatása:
A tervezett avatás időpontja: 2016. május
Díjazás:
A II. és III. helyezett pályamű díjazásra kerül bruttó 800 000,- Ft összértékben. Az I. díj a
szobor elkészítésének joga.
II. díj bruttó 500 000,- Ft
III. díj bruttó 300 000,- Ft
A pályázat beadási határideje és helye:
2015. augusztus 19.
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
1239 Budapest, Hősök tere 12. I. emelet 18. szoba
Pályáztató a pályázati anyagokat átvételi elismervénnyel veszi át.
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Egyéb feltételek:
A pályamunkákat a polgármester által felkért szakértői bizottság zsűrizi. A mű
megvalósítására csak a pályázat pozitív elbírálását és az elkészítésére és kivitelezésre
vonatkozó szerződés megkötését követően kerülhet sor. A kiíró fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és nem ad ki megbízást a megvalósításra.
Az 1:1 léptékű modell elkészítésére, ill. a szobor kivitelezésére adandó megbízásról a
polgármester által felkért szakértő bizottság, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége,
valamint
a
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Bizottság
véleményének
figyelembevételével Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. A döntésről 2015. október 31-ig írásban értesíti valamennyi pályázót.
A pályázat kiírója és a szakértő bizottság kizárja a pályázatból a határidőn túl érkezett
pályaművet, a pályázati kiírásnak nem megfelelő, valamint a hiányosan benyújtott
pályaművet.
A pályázat kiírója, illetve a szakértő bizottság tagjai a mű 1:1 modelljének elkészültekor,
valamint a kész mű átadásakor szakzsűrit hív össze, amely szakvéleményében rögzíti a mű
megvalósításával kapcsolatos szakmai megállapításokat, a megrendelő által támasztott
követelmények teljesítését.
A pályaműveket a pályáztató nem küldi vissza, de 2015. november 30-ig a beadás helyszínén
munkaidőben, igazolás ellenében átvehetők. Ezt követően az el nem vitt pályaművek
őrzéséért a kiíró nem vállal felelősséget.
A pályázattal kapcsolatos további információ Szegény Ákos osztályvezetőtől kérhető a 2892195 telefonszámon valamint a szegeny.akor@ph.soroksar.hu e-mail címen.
Mellékletek:
1. Hősök tere közterület-alakítási terv papír alapon
2. Hősök tere közterület-alakítási terv digitális adathordozón

