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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 

szobor pályázatról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat 179/2016. (VII. 19.) Öh. számú határozatával 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 105174/133 
kódszámú felhívásra.  
A nyílt pályázati kiírásra 16 pályamű érkezett, melyet Illyés Antal szobrászművész 
szakmailag zsűrizett és 5 szobrot javasolt a képviselő-testületnek kiválasztásra, 
megvalósításra. 
A szakmai zsűri jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét képezi. 
Az önkormányzat a kiírásnak megfelelően kötelezően 3 különböző művésztől 
származó köztéri munka terveivel pályázhat a pályázati felületen. 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. 
A mű létrehozására rendelkezésre álló összeg bruttó 15.000.000 Ft, amely 
tartalmazza a szoborkompozíció megtervezését, a szobor és talapzatának szakszerű 
kivitelezését, kihelyezését, anyag- és munkadíját, a szükséges terep előkészítő 
munkákat, továbbá a fizetendő ÁFA-t együttesen. 
 
Az NKA-tól Igényelhető támogatás. 7.000.000 Ft 
Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének max. 70%-a 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70% 
 
A pályázatok elbírálásánál fontos szempont a mű szakmai színvonala és a 
költségvetés megalapozottsága. 
 
Kérem a tisztelt bizottság és a képviselő-testület tagjait, hozzon döntést az ügyben. 
 
 
Biatorbágy, 2016. szeptember 5. 
 
      Tisztelettel: 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
 

 

 

 

 



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének 

/2016. (IX.14.) határozata 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 

szobor pályázatról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. döntött a Juhász Ferencnek emléket állító szoborpályázatra (NKA kód: 
105174/133) benyújtott pályaművek kiválasztásáról. 

2. a pályázaton a ………………….. sorszámú pályaművekkel kíván indulni. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések és szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
a Juhász Ferencnek emléket állító köztéri szoborpályázatra beérkezett pályaművek zsűrijéről 
 
készült: 2016. szeptember 1-jén 
helyszín: Közösségi Ház (2051 Biatorbágy, Fő u. 94.) 
 
jelen vannak: 
Illyés Antal szobrászművész 
Tarjáni István polgármester 
Rumi Imre főépítész 
Miklós Krisztina jegyzőkönyvvezető 
 
 
A Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt pályázatra 16 pályamű érkezett határidőre, 
amelyek a beérkezés sorrendje alapján kaptak sorszámot. Illyés Antal szobrászművész 
szakmai véleménye alapján az alábbi értékelés született: 
 

1. Szépen traktált terv. Kissé kevés információt ad, látszik a kidolgozáson, hogy az 
alkotó profi. 

2. Nagyon színvonalas munka, átgondolt terv. Szellemes megoldás a művész 
otthonában is háttérként szolgáló rengeteg könyv, a tornyozott könyvek egy asztalon, 
valamint a könyvtári fellépő szék. Ígéretes alkotás.  

3. Inkább a költő származására utal, nem arra, ami lett belőle. Nem eléggé 
professzionálisak a mintázási jegyek. Az alkotó tudása nem meggyőző. 

4. Rendkívül karakteres, szellemes megoldás a könyvtári fellépő szék. 
Egyszerűségében nagyon jól visszaadja a költő személyiségét. Szép zsánermunka. 

5. A mű arányrendszere hibás. Az expresszivitást olyan módon vitte el, hogy az zavarja 
a plasztikát. Az emlékállítást nem erősítené, hanem ellenkezőleg.  A 
megvalósításban sok a kockázat. 

6. Nagyon szép érdekes mozdulat. Az alkotó túlvitte a fotót a lebegő kabáttal. Azonban 
a terv nem ígéri azt, hogy nagyban megoldva színvonalas alkotás készül.  

7. Terv szinten kitűnően megoldott ajánlat.  Szépen adja vissza a költő figuráját. 
Érdekes plasztikai lelemények valósulnak meg a fotó alapján. Karakteres, szép 
munka.  

8. Nagyon szép figura. Látszik az alkotó magas szintű felkészültsége, de az 
arányrendszer nem jó. Professzionális, azonban elvárható az ábrázolt személy 
karaktere, ami jelen esetben nem valósul meg. 

9. A terv legnagyobb erénye, hogy építészeti ajánlatot is tesz és mellé egy korrekt 
figurát készít. Kicsit kevesebb a többi javasolt pályaműhöz képest. 

10. Érdekes kísérlet lehetne. De ehhez jobban meg kellett volna mutatni, kidolgozni a 
tervet, jobban érthetővé tenni. Így veszélyeket hordoz, hogy mi lehet belőle.  

11. Láthatóan egy idős mester munkája. A mostani világban a zsánerfigurák irányába 
megy el az ábrázolás. Ez a terv áll közel a hagyományos szobrászathoz. Ha 
megvalósul, színvonalas munkára lehet számítani. A forgó talapzattal javasolt 
kivitelezni, hiszen az gondolkodásra késztet, érdekességet kölcsönöz a műnek. 

12. Az installáció nagyon eltalált. Közérthető momentum lenne az árnyékba beleírt 
versidézetekkel. Amit vállalt, professzionálisan megoldja.  



 
13. Nem idézi meg a költő személyét. Invenciók nélküli megoldás. 
14. Juhász Ferencre nem volt jellemző ez az attitűd. Ha Karinthyt kellett volna 

megformázni, talán rá illett volna. Egy oszlop tetején nem adná vissza a költő 
személyét az alkotás. 

15. Nagyon érzékenyen mintázott terv. Túlságosan gyakori, divatos megoldást választ a 
székkel. A csillagképes megoldás szép és szellemes. Látszik, hogy a tervet kitűnően 
meg tudná valósítani a szobrász. 

16. Nem idézi meg a költő személyét. Invenciók nélküli megoldás. Arányrendszeri 
problémákkal küzd. 

 
 
Megvalósításra javasolt tervek: 
2, 4,7,11,12 
 
Nem javasolt tervek: 
6,13,16 
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