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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Vízivárosnak van egy kis tere, aminek nincs neve, a lakosok inkább a helyi vállalkozások nevén
határozzák meg, mégis egy fontos pontja a városrésznek, a termelői piaccal pedig kis
városközponttá alakul péntekenként. Ez a Batthyány utca és a Hattyú utca csatlakozásánál, a
Vízivárosi Klub előtt található tér. Egyéni körzetes képviselőként fontosnak tartom, hogy a
térnek adjunk identitást, megadjuk a jelentőségét. Ennek kapcsán kérem a Képviselő-testületet
az alábbi előterjesztés megvitatására, majd támogatására!
Az elmúlt években a város különböző pontjain megjelentek miniatűr szobrocskák.
Kerületünkben is jelen van több ilyen mű, mint a Duna parton a Főkukac, a Széli Kálmán téren
kerületünk határán a Mekk Elek, a Várban a Kockásfülű nyúl miniszobor. Mindegyik ilyen szobor
kicsit játékossá, derűsebbé teszi közterületeinket. A szobrok elkészültekor pedig egy kisebb
keresési versenyt is szül, amikor egy kép kikerül a művész oldalára és a követői pedig elkezdik
megkeresni, hogy hol is található. Kolodko Mihály ukrán-magyar szobrászművész készíti ezeket
a műveket, aki 2017 óta Magyarországon él és alkot.
Múlt évben megkerestem Kolodko Mihályt, hogy látogassa meg a teret, és ha ihletet kap,
mutassa meg a terveit. A művész többszöri látogatás alkalmával jutott el arra az

elhatározásra, hogy a Mátyás királyról szóló „Egyszer volt Budán kutyavásár" magyar
népmesét örökítené meg a téren. Ezzel a művel visszautal a rendszeres piacra, ami a téren
zajlik, illetve, hogy bár Vízivárosban, mégis a Budai Vár közelében vagyunk. A miniatűr
szoboregyüttes koncepcióját a művész által küldött ajánlatban olvashatja a Képviselő-testület.
Az ajánlat az előterjesztés melléklete.
A szobrok tervezésének, elkészítésének, bronzból való kiöntésének, helyszínre szállításának és
installálásának a díja bruttó 4.200.000,- Ft, melynek fedezete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022 (II. 28.) rendelete Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 6. melléklet Üzemeltetési céltartalákok 7. „Meglévő
szobor állomány karbantartása, bővítése" sora bruttó 4 000 000,- Ft összeggel, valamint a
költségvetési rendelet 6. melléklet Támogatási céltartalékok 16. „Körzetes képviselői keret"
Molnárka Gábor képviselőre jutó részéből 200.000,- Ft összeggel.
A hatályos Beszerzési Szabályzat 4.3. pontja szabályozza a nettó 1 500 001,- Ft és a mindenkori
nemzeti értékhatár szintjéig terjedő beszerzések lebonyolításának szabályait. A beszerzési
eljárásban egy ajánlat alapján történik a döntés, tekintettel arra, hogy az adott egyedi
művészeti alkotás létrehozására egy alkalmas ajánlattevő - Kolodko Mihály - létezik.
Közterületi szobrok elhelyezésére vonatkozóan a következő jogszabályi előírások betartására
kell figyelemmel lenni:
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése
szerint: „Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete,
Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat
közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a
kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról."
A helyi rendeletünk, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2009. (IX. 25.) rendelete a kerület területén felállítható emléktáblákról szabályozza a
közterületen vagy közterületről látható helyen emléktábla kihelyezését, melynek fontos
rendelkezése, hogy emlékjeleket csak a Budavári Önkormányzat helyezhet el, illetve 1. §-a
szerint a kis szobrokra is vonatkozik a rendelet: „E rendelet alkalmazása szempontjából
emléktáblának minősül anyagától, méretétől és kivitelétől függetlenül minden olyan
emlékműnek nem minősülő műszaki alkotás - függetlenül attól, hogy tartalmaz-e
képzőművészeti alkotást, vagy nem - amely
- valamely személynek (személyek csoportjának)
- eseménynek
- helynek
- időpontnak
- vagy történésnek
állít szöveget és/vagy számot/évszámot is tartalmazó emléket."
A kis szobrok a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló 14001 helyrajzi
számú közterületre kerülnek, így a törvénynek és az önkormányzati rendeletünknek is
megfelelve a Képviselő-testület döntése adhat felhatalmazást a szobrok kihelyezéséhez.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
kisebb szobrok kihelyezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy támogatja a
Vízivárosban a 14001 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen kisebb szobrok
kihelyezését a határozat melléklete szerinti koncepció és ajánlat alapján.
A szobrok kihelyezésének fedezete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének 1/2022 (II. 28.) rendelete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről 6. melléklet Üzemeltetési céltartalékok 7. „Meglévő szobor állomány
karbantartása, bővítése" sora bruttó 4 000 000,- Ft összegben, valamint a költségvetési
rendelet 6. melléklet Támogatási céltartalékok 16. „Körzetes képviselői keret" sora Molnárka
Gábor képviselőre jutó részéből bruttó 200.000,- Ft összegben.
A Képviselő-testület felhívja a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalt a
az egyedi művészeti alkotás megrendelésére vonatkozó szerződés előkészítésére, és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. április 30. (szerződés)
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022. március

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet: árajánlat

KOLODKO - Egyszer volt Budán kutyavásár szoboregyüttes elkészítése
az I. kerületi Önkormányzat megbízásából

Helyszín: I. kerület Batthyány utca-Hattyú utca sarka

Koncepció: A helyszín, - ahol péntekenként termelői piacot is tartanak - ihlette a szoboregyüttes
témáját. Az egyszer volt Budán kutyavásár c. népmese története alapján kiskutya szobrokat
helyeznénk el a tér különböző pontjain. Egy-egy kutya egyedül ül a kövön, három kiskutya pedig
egy kosárban helyezkedik el. Mindegyik kutya hagyományos magyar fajta (pl: puli, kuvasz, magyar
vizsla). A tér közepére a térkőre egy Mátyás király korabeli érem kerülne Mátyás képmásával. Ez
az érem is utal arra, hogy ezen a téren vásárt tartanak.

Árajánlat: A szoboregyüttes megtervezésének, elkészítésének, bronzból kiöntésének, helyszínre
szállításának és installálásának díja: bruttó 4.200.000 Ft.

Az alkotó vállalja, hogy amennyiben az installálástól számított 5 éven belül ellopják a szobrok
valamelyikét, az anyagköltség megtérítése ellenében pótolja ezt.

