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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes Ísmeľtetése

2013. szeptemberében a Magyarországi Mindszenty AlapiVáĺy azza| a kéréssel keręste meg az onkormáĺyzatot, hogy a József utca _ Tolĺai Lajos utca kereszteződésénél lévő önkormáĺyzati tulajdonú névtelen köZteriiletet (3494812 hľsz) szeľetnéelneveztetni Mindszenty József bíboľosról, illetve a
téľenegy emlékművęt is elhelyezne a tiszteletéľe, melyhez arryagi támogatást is kért. A Képviselőtesttilet a 41512013. (XI.20.) szźlmúhatźtrozatában úgy döntött, hogy ,,a lőzsef utca - Tolnai Lajos
utca sarkán ta|á|hatő 34948/2 heIyrajzi számu közterületet Mindszenty Jőzsef téĺrekkívánja elnevezĺí,egýttal felkéri a polgármestert, hogy ezt a javaslatot te{essze fęl a Fővárosi Közgyulés e1é'',
valamint felkérte a polgármestert a Mindszenty emlékhely |étrehozásźůlozszükséges egyeztetések
lefolytatására.

A Fővárosí Közgyíĺlésa

553|20I5'(IV.29.) sztlmuhatározatábaĺ a teret Mindszenty József térnek

nevezte el.

Az

A7apítvtny az emlékmű létrehozásával kapcsolatban meghívásos pályázatot írt ki három szobrász
felkérésével.A közonségszavazás eredményét is ťrgyelembe véve a nyertes HermaĺľrZsolt szobrász
lett, de abirá|őbizottság több változtatást is kért. A szoborterveket a ťovárosi művészeti alkotások
vonatkozásában szakmailag illetékes Budapest Galéria - konzultáció keľetében - előzetesen mćlr véleményezte' Az ott megfogalmazott vélemény aLapjźn a muvész módosított a terveken, a végleges
szobortervet azl. sz. melléklet taftalmazza. Az emlékmii kivitelezésének és felállításának költségbecslését(2. melléklet) a muvész összeállította, ame|y alapján az Alapítváĺy a hiányző fedezetet
páIy ázat útj an kívránj a ťlnanszir ozni.
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tr. A beteľjesztés indoka

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány

a Mindszenty szobor elkészítésének,és köztęrületi felallításának támogatása tárgyábaĺ a Nemzetí Kulturális Alaphoz benyújtandó ptiyázata mellékleteként
köteles tulajdonosi hozzájźru|ő nyilatkozatot csatolni. (3. melléklet)

ilI. Diintés célja' pénzügyÍ hatása

A

a szobor
döntés céIja a Mindszenty József téľenelhelyezendő szobor elkészítésénektźmogatźlsa,
hozzź$áru|ás
megadása.
felállításához tulajdonosi

A

döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, amennyiben a szobor ténylegesen felállításľa kerül, akkoľ
annak fenntartása jelent majd kötelezettséget.

rV. Jogszabályĺ kiiľnyezet
Magyaroľszág helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény(Mötv.) 42. $ 8. pontja
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható a koz1érr szobor, műalkotás źiLitása, illetve a
107. s alapjána tulajdonost megillető jogok gyakorlásaľót a képviselő-testĺilet rendelkezik.
pontján, valamint a Józsefuárosi on.
kormányzat tulajdonában lévő kĺiĺerületek használataról és használatának rendjéről szóló 18lf0t3.
(I\r .24.) önkormányzati ľendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjáĺ alapul.

A Képviselő-testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13.

Ké rem az a|ábbi batár ozati j avaslat

e

lfo gad ás át.

H.ą.ľÁnoa,TI JAvAsLAT

A Képviselő.testĺĺlet úgy dfinto hogy

1.

támogatja és tulajdonosihozzájárulását adja a Mindszenty József téľen(34948lfhĺsz) az előterjesztés 1 . melléklete szerinti, Mindszenty József bíboro st ábrźrzolő szobor elhelyezéséhez.
Felelős: Polgármester
Hatáńdő: 2015. június 4.

2.

fetkéri a Polgármestęĺt az eloterjesĺés 3. mellékletétképező, a Magyaroľszági Mindszenty A7apítvány źita|, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benýjtandó pá|yázathoz szükséges tulajdonosi nyĹ
|atkozat a|źirásáĺa.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. június 4.

A diintés végľehajtásáúvégző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály
Budapest, 2015. junius 2.
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t. r,nn,Éxmu ľBnvrzns.

KESZITESE

2. AlKoTóvniľra..
- agyag
- vźnkészités

KIsPLAszľrxÁx. TANULMANYoK, MAKETT
500 000 Fr

ľnľľÁzÁs

100 000 Ft
200 000 Ft
2700 000 Ft

- mintázźs, alkotói munka

FoRMAlc'szÍrÉs

3.

- gumiforma-gipsz kombinált forma készítése
- anyag és.munkadíj

800 000 Fr

BRONZONTES

4.

łwĺú\ďŁ)ą'Ł

2900 000 Ft

Hegesztéssel

5. CIZF,LLÁr,Ás,

880 000 Ft

6.

PATINÁZÁS

7.

PIó Á,TYA BILoKÁCIós MEGJELENESÉNEr

8.

ALAP, CELLAFALAK oNTÉsn, ľa.la.ľZAT KÉszÍľnsE

220

művészeti munka
Zsuri
számítógépes vá|tozat:
kiviteięzés:
szá||ítás, behelyezés:

000Ft

ÁľnÁzolÁsA tivpcr.ar,oľ

860 000 Ft
50 000 Ft
90 000 Ft
870 000 Ft
95 000 Ft
rögzítése:
85 000 Ft
rögzítési pontok kialakítása a |átszóbetonba és a|ed-sza|ag

-

Mtĺszaki vęzętő

2hőnapra:

- |emeza|apkészítés
- zsalufalak 1:1.es makettjének

elkészítése

400 000 Ft

450 000 Ft
120 000

Ft

- egyedi zsalufalak megépítésekialakítása (ab|ak-, ajtónyí|ás, elektľomos vezętékęk, vasalatok
helyének kialakítása) 2 x dupla
- felső, tört felületek formakészítéseés megépítésef db 4,5 m hosszban
- vasalatok elkészítésęszęrelése
. a zsaluk szá||ítésa, daruzása, összeszeľelése, helyszíni öntése
- szétszedés,daruzás, szállítás
ki em elt ta|apzat ęlkész ítésehelyszínen (vasa| attal)
formakészítéseés megépítéseata|apzat elti|ső ľészének(felíľás helye)
3760 000 Ft
öntésę. csiszolása" esętleeesjavítások

ęlkészítése

kovácsolt vas ? rács, aranyozott kereszt elkészítése,
felhelyezése, szerelése
- Konkretizálódott feliľat :
Betonimpregnálás, antigrafiti:

Ft
380 000 Ft
80 000 Fr
130 000

9.

szÁLLÍTÁs, Kľĺnlynzns, osszpÁr,lÍľÁs

rögzítése

- szobor szállítása daruval, csapos
- a nyolc részes cellafalak zsahlzatźnaksző||ítősa, daruzása:

szétszedése
elszá||ítása
helyszíni iintése

90 000 Ft

3ó0 000 Ft
2 x l90 000 Ft
340 000 Ft

iisszeszerelése,
odaszállítása és

Mindtisszesen: 16 840 000 Ft + Áfa

Ręmbeczki Lász|ó építészméľnökmunkája: 350 000 r.t + Áľa

onkormánvzattríl kériük biztosítani:
- közterületfoglalási

engedé|y

- víz, villany, Wc biztosítása
- tisszes közmű engedé|yeztetése és az

ezzeljáró iigyek

- a világítás teljes ktirű kiépítése,tervekkel engedé|yekkeI
- a mű megépítéséhezszükséges terü|etet biztosítaniengedé||yel

- kerítéssel bekeríteni a munkaterületet

. az építőmérök: statikus

tery munkaterv, engedély, szem|e

- összes terv engedé|yekkeI

Heľmann Zso|t
szobľász

1l1l Bp. Lágymányosi

u. 6. Fsz. 1.

Tęlefon: 06 -I -260 -I 408
Mobil: +36-20-3725727
E-mail: egyhazmuveszet@.gmail.com
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BUDAPEsr rŐvÁnos Vltt. KERÜLET JózsrrvÁRosl oNKoRMÁNYZAT

u

DR.rocssNÁrÉ

PoLGÁRMEsTER

o

NYILATKOZAT
Alulírott mint Budapest FővĺíľosVIII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺínyzat(továbbiakban
onkormányzat) képviselője nýlatkozom, hogy a Mindszenty József bíboros bort<lnéveinek
emléket állító szoborkompozíció megvalósulási helyeként megjelölt Budapest VIII. keľtilet,
Mindszenty József tér (3494812llrsz-t) ingatlan az onkormányzat tulajdona, azon harmadik
személynek semmilyen jogosultsága és követelése nincs.

Nýlatkozom továbbá arľól is, hogy az onkoľmĺínyzatezen tulajdonan elhelyezendő
szoborkompozíciő szĹikség szerinti karbantartásáról, fenntartásáľól, ápolásaról az
onkormrĺn yzat gondosko dni

fo g.

Ezt aný|atkozatot a Magyarország Mindszenty Alapítvány részéreáI|ítottam ki,
Kulturális Alaphoz benýjtanđő pźiyázat mellékleteként.

a

Nemzeti

Budapest, 2015. június . ....

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmester

|082 Budapest. Baros u. 63-67. . Te|efon: 06 | 459 2 | 00

.

E-mail: polgarmesteľ@'1ozsefvaros.

hu . www'jozseńraros, hu
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