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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 (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) a 398/2021. (VI. 14.) számú határozatával ’Public Art’ nyílt pályázatot írt ki. 

 

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 szakbizottság KOEN 76/2021. (XI.10.) számú határozatával döntött a támogatott 

pályaművekről. 

 

Három pályázó jelezte, hogy előre nem látható okok miatt a pályázatukban megfogalmazott, 

fenti határozatban, valamint a felhasználási szerződésben is rögzített időponttól eltérően, más 

időszakban szeretné megvalósítani a pályaművet. 

 

I. 

Tehnica Schweiz: László Gergely, Rákossy Péter 

kérelme 

 

Rákossy Péter szerző által benyújtott, „Madaras váltófutás” című pályázata kapcsán – 

jogátruházási nyilatkozat megtételét követően – 2021. december 20. napján került aláírásra a 

felhasználási szerződés a Blendair Bt.-vel. Mind a felhasználási szerződés mind a fenti 

szakbizottsági határozat tartalmazta a mű megvalósításának időpontját: 2022. április 1. – április 

14. 

 

Rákossy Péter szerző a megvalósítás időpontja kapcsán kérelemmel (1. számú melléklet) 

fordult Ferencváros Önkormányzatához, melyben előadja, hogy előre nem tervezhető 

egészségügyi problémák miatt a megvalósítást a megadott időpontban nem tudják 

megvalósítani, így kéri a Tisztelt Bizottság jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a megvalósítás 

időpontja 2022. október 1. – október 23. közötti időpontra módosuljon. 

Javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az időpont módosításához a kérelmező által 

kért időszakra. 

 

II. 

Gwizdala Dáriusz 

kérelme 

 

Gwizdala Dáriusz szerző által benyújtott, „Kóró felhő” című pályázata kapcsán – jogátruházási 

nyilatkozat megtételét követően – 2021. december 20. napján került aláírásra a felhasználási 



szerződés Kovács Tibor egyéni vállalkozóval. Mind a felhasználási szerződés mind a fenti 

szakbizottsági határozat tartalmazta a mű megvalósításának időpontját: 2022. április 1. – április 

14. 

 

Gwizdala Dáriusz szerző a megvalósítás időpontja kapcsán kérelemmel (2. számú melléklet) 

fordult Ferencváros Önkormányzatához, melyben előadja, hogy előre nem tervezhető az 

időjárással összefüggő problémák miatt a megvalósítást a megadott időpontban nem tudják 

megvalósítani, így kéri a Tisztelt Bizottság jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a megvalósítás 

időpontja 2022. április 8. – április 22. közötti időpontra módosuljon. 

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az időpont módosításához a kérelmező által 

kért időszakra. 

 

III. 

Haber Szilvia Adél 

kérelme 

 

Haber Szilvia Adél szerző által benyújtott, „Ülőkövek” című pályázata kapcsán – jogátruházási 

nyilatkozat megtételét követően – 2021. december 21. napján került aláírásra a felhasználási 

szerződés a Török Pál Utcaiak Művészetoktatási Alapítvánnyal. Mind a felhasználási szerződés 

mind a fenti szakbizottsági határozat tartalmazta a mű megvalósításának időpontját: 2022. 

április 21. - május 04. 

 

Haber Szilvia Adél szerző a megvalósítás időpontja kapcsán kérelemmel (3. számú melléklet) 

fordult Ferencváros Önkormányzatához, melyben előadja, hogy előre nem tervezhető 

egészségügyi problémák miatt a megvalósítást a megadott időpontban nem tudják 

megvalósítani, így kéri a Tisztelt Bizottság jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy a megvalósítás 

időpontja 2022. május 11. – május 24. közötti időpontra, míg helyszíne a Markusovszky térre 

módosuljon. 

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a megvalósulási időszak módosításához. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy fenti kérelmek támogatása további pénzügyi 

források bevonásával nem jár, Ferencváros Önkormányzata számára 

többletkötelezettséget nem keletkeztet. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2022. április  . 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Tehnica Schweiz: László Gergely, Rákosi Péter kérelme 

2. számú melléklet: Gwizdala Dáriusz kérelme 

3. számú melléklet: Haber Szilvia Adél kérelme 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1. KOEN 76/2021. (XI.10.) számú határozat 1. pontjában szerepelő táblázat 1., 2.,, 

valamint 5. sorában megjelölt időpontokat az alábbiak szerint módosítja: 

 Pályázó(-k) 

Pályamű 

megnevezé

se 

Megvalósítás 

helyszíne 

Megvalósítás 

időpontja 

1. 

Tehnica Schweiz: 

László Gergely, 

Rákossy Péter 

Madaras 

váltófutás 
Madaras József tér 

2022. október 1. – 

október 23. 

2. Gwizdala Dáriusz Kóró Felhő Markusovszky tér 
2022. április 8. – 

április 22. 

5. 
Haber Szilvia 

Adél 
Ülőkövek Markusovszky tér 

2022. május 11. – 

május 24. 

 

Határidő:  2022. április … 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a polgármestert a 1. pontban érintett felhasználási szerződések módosítására. 

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 


