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     Iktató szám: Sz-88/2022. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2022. március 9.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat public art pályázat kiírására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    Ignáth Kitti - Polgármesteri Kabinet 

Halmai András - Humánszolgáltatási Iroda  
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Melegh Mónika s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 3421. 

sorszámú „Kulturális koncepció” megnevezésű előirányzaton 20 millió forintot különített el.  

 

Az előző évek gyakorlata alapján ez a költségvetési előirányzat biztosított fedezetet a helyi 

public art pályázatra, így javasolom, hogy ez az idei évben is kerüljön meghirdetésre. 

 

A kiírás a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen 

műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló 

műveket várt. A Public Art művekkel szemben elvárás, hogy kíséreljenek meg a kortárs 

művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem 

művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. 

Törekedniük kell a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom 

különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik. 

 

A pályázat kiírása tervezetten 2022 márciusában valósulhat meg, míg a pályamunkák 

benyújtására 2022 augusztusáig van mód, és a szakbizottság döntésére a szakmai zsűri 

kétfordulós véleményezését, valamint javaslatát követően, várhatóan 2022 októberében lesz 

lehetőség. Pályázati keretösszegnek 17.000.000,- Ft keretösszeget javasolok beállítani, mely 

várhatóan 8 pályamű felhasználási díjához tud fedezetet biztosítani. 

 

Az előzetes egyeztetések szerint a szakmai zsűribe az alábbi személyeket javasolom:  

 

Kertész László művészettörténész 

Zsinka Gabriella művészettörténész 

Szabó Ádám szobrászművész 

Százados László művészettörténész 

 

A szakmai zsűri által tiszteletdíjára a tavalyi évben is jóváhagyott összeget javasolom, mely a 

két teljes „zsűrinap” esetében a négy művész vonatkozásában alkalmanként és fejenként nettó 

50.000,- Ft (bruttó 71.582,- Ft/fő/alkalom, mely a vonatkozó járulékok miatt 79.957,- 

Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort). Tekintve, hogy a zsűri két ízben értékeli a 

pályázatok, így a költségvetési sort a tiszteletdíjak 639.656,- Ft összegben terhelik meg. 

 

Fentiek szerint kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázati kiírás kapcsán döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Public Art pályázat kiírása 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1) 17.000.000,- Ft keretösszegben az Sz-…/2022. számú előterjesztés mellékletében 

szereplő public art pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványokat 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2022. március 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a pályázatok helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. március 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3) a public art pályázatok Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által 

történő elbírálását megelőzően a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú szakmai zsűri 

előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri 

tagjai: 

 

1. Kertész László művészettörténész 

2. Zsinka Gabriella művészettörténész 

3. Szabó Ádám szobrászművész 

4. Százados László művészettörténész 

 

A szakmai zsűri tagjai részére bruttó 71.582,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok 

miatt 79.957,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít 

meg kétszeri zsűri napra, a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor 

terhére. 

 

Határidő: 2022. március 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


