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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A kulturális és épített örökség védelme elengedhetetlen feladata minden önkormányzatnak, így a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak is. A kerületünkben működő Toldy Ferenc Gimnázium
nem csupán az ottani oktatás színvonala miatt jelenthet büszkeséget számunkra, maga az épület is a
kerület egyik ékköve. Az épületen belül található egy gyönyörű mozaik, amely a budavári címert
ábrázolja. Ennek a műalkotásnak az állapota hosszú évek során sajnos erősen megromlott és mára
restaurálásra szorul.
Egyeztetve az intézmény igazgatójával, Pörögi András igazgató úrral, aki a restaurálásra már árajánlatot
is bekért, úgy döntöttem, hogy a felújítást egyéni képviselői keretem terhére kezdeményezem. A
restaurálás két költségből áll, egyik része a restaurátori terv elkészítése, ennek költsége a Payer
Restaurátor Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 15.1. em. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-198484,
ügyvezető: Payer Károly, a továbbiakban: Payer Restaurátor Kft.) által adott ajánlat alapján 140.000 Ft
+ ÁFA.

Másik része magának a restaurálásnak a költsége, mely a Payer Restaurátor Kft. által adott indikatív
árajánlat alapján 450.000 Ft + ÁFA.
A Beszerzési Szabályzatot megállapító hatályos Polgármesteri és Jegyzői Együttes utasítás 4.2. pontja
alapján „az arra alkalmas beszállítóval, szolgáltatóval, kivitelezővel való szerződéskötésre, több ajánlat
nélküli közvetlen megrendelésre" van lehetősége az Önkormányzatnak, így a Payer Restaurátor Kft.-től
javasolom megrendelni az indikatív árajánlatuk alapján a szükséges tervezési és kivitelezési
munkálatokat. A mozaik címer tervezését és felújítását úgy szükséges ütemezni, hogy a 2022. évi
szeptemberi tanévnyitóra elkészüljön.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-ából levezethető főszabály alapján a képvi
selő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A felmerült költségekre fedezetet a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 6. melléklet
„16. Körzetes képviselői keret" elnevezésű sor biztosít, tekintettel arra, hogy én, azaz Varga Dániel az
önálló képviselői keretemet erre kívánom fordítani.
Kérem, szavazatukkal támogassák javaslatomat és az épített örökségünk védelmét!
Varga Dániel
önkormányzati képviselő;
elnök
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2. Döntési
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022.

(....) önkormányzati határozata

a Toldy Ferenc Gimnázium mozaikjának felújításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat megrendeli a Toldy Ferenc Gimnáziumban található, budavári címert
ábrázoló mozaik felújítási tervét a Payer Restaurátor Kft.-től, melynek ára 140.000 Ft + ÁFA.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat megrendeli a Toldy Ferenc Gimnáziumban található, budavári címert ábrázoló
mozaik felújításának kivitelezési munkálatait a Payer Restaurátor Kft.-től, melynek tervezett költsége
450.000 Ft + ÁFA.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Dániel képviselő
kezdeményezésére megállapítja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022-es
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 16. során (Támogatási

tartalék, Körzetes képviselői keret) a fenti megrendelések költsége - mint Varga Dániel önálló képviselői
keretének összege terhére - rendelkezésre áll.
Határidő: 2022. július 12.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Budapest, 2022.................

3. Előterjesztés

1)

melléklete(I)

Payer Restaurátor Kft. árajánlata

Payer Restaurátor Kft.
1026 Budapest
Pasaréti út 15.
Adószám: 25078912-2-43

Árajánlat
Készült a Budapest I. kerület Toldy Ferenc Gimnázium levő mozaik
restaurálásáról.
A mozaik a műemlék épület emeleti folyosóján található. Az épület építési korával
megegyezően az 1859 években készült. Az apró színes kövekből rakott mozaikkép
Buda régi címerét ábrázolja: három torony egy kapu (egy kapu, mert Óbuda még
ekkor nem tartozott a városhoz)

Payer Károly
1026 Budapest Pasaréti út 15.
06-20-97-12-833
payerkarcsi@gmail.com

Payer Restaurátor Kft.
1026 Budapest
Pasaréti út 15.
Adószám: 25078912-2-43

Ajánlatunkban vállaljuk a mozaikkép konzerválását, restaurálását és esztétikai
kiegészítését.
A restauráláshoz restaurátori engedély kell kérni az Örökségvédelmi hivataltól
restaurátori terv alapján. Az engedély jogerőre emelkedése után lehet a képet
helyreállítani.
Restaurátori terv: 140 000.- nettó
Restaurálás:
450 000.- nettó
Idő: a megkapott engedélytő számított 5 hét.
2022. június Jrr

Payer Károly
1026 Budapest Pasaréti út 15.
06-20-97-12-833
payerkarcsi@gmail.com

