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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 

szobor pályázatról 
 
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 
olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott település közterén az 
adott település kulturális jelenét erősítik. 
Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan 
kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (pl. 
irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz) és a közélet kérdéseire is reflektálnak 
ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik. 
 
A pályázat témájában kötetlen. Az önkormányzat kötelezően legalább 3 különböző 
művésztől származó köztéri munka terveivel pályázhat. A kollégium a benyújtott 
három alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó köztéri munkát.  
 
A pályázati cél megvalósításának időtartama:  

2016. szeptember 1.- 2017. augusztus 31. 
 

Nevezési díj összege: 5.000 Ft 
Igényelhető támogatás: 7.000.000 Ft 
Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének max. 70%-a 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70% 
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és 
igazolását a kollégium nem írja elő. 
Altéma kódszáma: 105174/133 
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. szeptember 15-ig lehet. 
 
A pályázat témájának javaslom a Juhász Ferencnek emléket állító figurális szobor 
elkészítését a Faluház környezetében. 
 
Biatorbágy, 2016. július 13. 
 
      Tisztelettel: 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének 

/2016. (VII….) határozata 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 

szobor pályázatról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1) dönt arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata indul az NKA Vizuális 
Művészetek Kollégiuma 105174/133 kódszámú pályázatán, 

2) a mű témájaként Juhász Ferenc figurális/egész alakos ábrázolását jelöli meg, 
3) a mű megvalósítására nyílt pályázati kiírást tesz közzé, mely a határozat 

mellékletét képezi, 
4) az alkotás elhelyezésének helyszíneként a Faluház melletti………… területet 

határozza meg, 
5) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések és szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 5. 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 
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Pályázati felhívás Juhász Ferencnek emléket állító köztéri alkotás 
megvalósítására 

 
(tervezet) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 105174/133 
kódszámú pályázatára az alábbi kiírást teszi. 
 
 
A pályázat célja: 
 
Juhász Ferenc, a biai születésű a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-
díjas és József Attila-díjas magyar költő, szerkesztő életművének emléket állító figurális 
szobor elkészítése.  
 
 
A szobor helyszíne, elhelyezése: 
…………………. 
 
 
Biatorbágy Város a szoborral kapcsolatban az alábbiakat köti ki: 
 
A szobor anyaga, mérete 

- a szobornak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltó módon 
ábrázolnia ……………….. 
 

- az anyagválasztás tekintetében nincs megkötöttség, azonban a szobor időtálló, 
mechanikai hatásoknak is jól ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós anyagból, 
magas színvonalú művészi kivitelben kell, hogy készüljön. 
 

 
A szobor megtervezésére és kivitelezésére Biatorbágy Város Önkormányzata nyílt 
pályázatot ír ki. A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy 
jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki rendelkezik köztéri 
referencia alkotással, továbbá vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, 
és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 
A pályázat nyelve: magyar. 
 
 
A pályázat tartalmi követelményei, benyújtandó dokumentumok: 

- a helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve: min M=1:5 makettről legalább 4 
nézetből készült min. 500 KB-1MB méretű fotók, amelyek közül egy nézeten az 
alkotás főbb méretei egyértelműen feltüntetésre kerülnek (talapzat, posztamens, 
szoborméret és befoglaló méretek) 

- a mű anyagának, technikájának pontos leírása,  

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Nemzet_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj


 
- szakmai önéletrajz, 
- referenciaanyag (az utolsó évek munkáiból, minimum 5-5 alkotás fotója 500 KB-1 MB 

méretben), 
- megvalósítás részletes költségbecslése, 
- művet befoglaló környezet látványának bemutatása: helyszínrajz, 3 különböző 

nézőpontból készült színes fotóba méretarányosan beillesztett makett fotóval (500 
KB-1 MB méretű fotók, 

- szándéknyilatkozat a pályázóval, 
- a megvalósítás részletes ütemterve. 

 
A szobor tervezett avatása: ……………………………….. 
 
A mű létrehozásához rendelkezésre álló összeg: 
Bruttó 10.000.000 azaz Tízmillió Ft, amely tartalmazza a szoborkompozíció megtervezését, 
a szobor és talapzatának szakszerű kivitelezését, kihelyezését, anyag- és munkadíját, a  
szükséges terep előkészítő munkákat, továbbá a fizetendő ÁFÁ-t együttesen. 
 

1. Sikeres pályázat esetén a három pályázó közül az NKA által nem támogatott két 
pályamű alkotója brittó 200-200.000 Ft pályázati tiszteletdíjban részesül. Az NKA által 
támogatott pályázat benyújtója elnyeri pályaműve elkészítésének jogát.  

 
2. Amennyiben az NKA egyik pályázatot sem támogatja, mindhárom pályamű alkotóját 

megilleti ez az összeg. Ebben az esetben az önkormányzat újra tárgyalja a mű 
megvalósítását. Ugyanakkor az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy 2017. 
december 31-ig más pályázaton a benyújtott művekkel újra indul.  

 
3. Csökkentett támogatás esetén az önkormányzat újra tárgyalja a támogatás 

elfogadását. 
 
 
A pályázat beadási határideje és helye:  
2016. szeptember 5. (hétfő éjfélig) a miklos.krisztina@biatorbagy.hu e-mail címre. A kiíró a 
pályázatok beérkezéséről elektronikus visszaigazolást küld. 
 
 
 
Egyéb feltételek: 

- A mű megvalósítására csak a pályázat pozitív elbírálását, ill. elkészítésére és 
kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötését követően kerülhet sor. 
 

- A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 
és emiatt nem ad ki megbízást a megvalósításra. A döntésről az NKA döntése után 
az önkormányzat írásban értesíti valamennyi pályázót. 

 
- Egy alkotó egy pályaművel jelentkezhet olyan eredeti tervvel, amelyekkel más 

pályázatokon még nem vett részt. 
 

- Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Biatorbágy Város Önkormányzata adja ki. 
 

- A pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő 
után érkező pályamunkák nem kerülnek elbírálásra. 

 
 
A pályázattal kapcsolatos további információ:Varga László alpolgármestertől kérhető, a 
30/516-77-49-as telefonon, vagy a varga.laszlo@biatorbagy.hu  e-mail címen. 
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