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Előterjesztés
a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A 13143/1 Hrsz-ú terület
sz. melléklet. Tulajdoni lap), a budai Széli Kálmán tér tulajdonosa Budapest Főváros
Ön kormányzata, kezelője a Budapesti Közlekedési Központ.
A tér névadója, Széli Kálmán egykori miniszterelnök tiszteletére a Széli Kálmán Alapítvány kezdeményezte
egy Széli Kálmánt ábrázoló egész alakos szobor elhelyezését. A szobor létrejöttéhez a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) biztosította az anyagi fedezetet a Budapesti Történeti Múzeummal kötött szerződés
keretében. (2. sz. melléklet: Támogatási szerződés a NFM és BTM között)
Mivel Széli Kálmán szobrának tervezett helyszíne Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdona, az alkotás
itteni elhelyezéséhez - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Közgyűlésnek az
1. sz. határozati javaslat szerinti döntése szükséges.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) finanszírozásával és megbízásából a Budapesti Történeti Múzeum
2018. áprilisában nyílt pályázatot írt ki a Széli Kálmán térre tervezett Széli Kálmán egykori miniszterelnököt
ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére.
A pályázatra 16 alkotó pályaműve érkezett be, melyekből a két körben zajló bírálat során a bíráló bizottság
Tóth Dávid szobrászművészt jelölte meg a pályázat végső nyerteseként, 2019. április 30-ra tervezett
megvalósítással, avatással.
A BTM a feladat végrehajtása céljából szerződést kötött Tóth Dávid szobrászművésszel, aki az ebben foglaltak
szerint elkészítette a Széli Kálmán szobor 1:1 arányú makettjét, melyet 2019. február 6-án szakértői bíráló
bizottság előtt be is mutatott.

Az 1991. évi XX. törvény 109. § (2) bekezdése alapján a döntéshez a BTM Budapest Galéria Képzőművészeti
szakértői állásfoglalása szükséges. A BTM Budapest Galéria Képzőművészeti szakértői állásfoglalása
támogatja a bemutatott makett szerint készülő bronz szobor a Széli Kálmán téri metrókijárat melletti gyalogosés közlekedésforgalmi rész növénykazetta előtti „háromszöge" területén való felállítását az állásfoglalásban
szereplő megjegyzések figyelembevételével.
(3. sz. melléklet: BTM Budapest Galéria Szakértői
állásfoglalása).
cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest
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Az 1:1-es makett szakértői szemléjekor került sor a szobor feliratának véglegesítésére. A képzőművészeti
alkotáson megjelenő feliratok a következők lesznek:
Széli Kálmán 1843 - 1915, Törvény, jog, igazság
Tóth Dávid
2019
állíttatta:
a Széli Kálmán Alapítvány kezdeményezésére, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségviselésével
Budapest Főváros Önkormányzata
A szobor elhelyezésének építészi dokumentációja {4. sz. melléklet: Építészeti dokumentáció) alapján a
kulturális örökség védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV- 9-) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusai szerint
Budapest Főváros Kormányhivatala az építészeti dokumentáción alapuló - régészeti és műemléki
örökségvédelmi bejelentést elfogadta. (5. számú melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályának határozata, mely a Fővárosi Közgyűlés ülésének napjáig csatolásra kerül.)

Az építésügyi és építésfeíügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően, a
Budapest Galéria a tervezett szoborállításra vonatkozóan a területileg illetékes II. kerületi önkormányzat
főépítészének történő bejelentési kötelezettségnek eleget tett. (6. sz. melléklet Építéshatósági bejelentés)
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Budapesti Történeti Múzeum között megkötött Támogatási Szerződés
3.9. pontjában NFM előzetesen jóváhagyta, hogy a szobor tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata
legyen a szobor jövőbeni fenntartásához kapcsolódó terhek és kötelezettségek vállalásával. Erre figyelemmel
- a 2. sz. határozati javaslatban - arra teszek javaslatot, hogy a Fővárosi Közgyűlés határozatában nyilvánítsa
ki szándékát a szobor tulajdonba vételére, valamint a jövőbeni fenntartásával kapcsolatos terhek és
kötelezettségek vállalására vonatkozóan. Egyidejűleg tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a szoborral
kapcsolatos vagyonszerzés tekintetében a későbbiekben a Fővárosi Önkormányzatnak még döntést kell
hoznia.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő Széli Kálmán tér 13143/1 helyrajzi számú közterületen, a metrókijárat melletti gyalogos- és
közlekedésforgalmi rész növénykazetta előtti „háromszög'’ alakú helyszínen kerüljön elhelyezésre a Széli
Kálmán Alapítvány kezdeményezésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) finanszírozásával létrejött
Tóth Dávid: Széli Ká/mán-szobor, a BTM Budapest Galéria képzőművészeti szakértői állásfoglalásában
elfogadott plasztikai meghatározottságok szerint.
határidő:

döntést követő 30 nap

felelős:

Tarlós István főpolgármester

2.

az NFPF/142/2018-NFM_SZERZ iktatószámú, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Budapesti Történeti
Múzeum között megkötött támogatási szerződés 3. 9. pontjában foglaltaknak megfelelően vállalja a támogatás
terhére létrehozott, a 13143/1 hrsz alatt nyilvántartott Széli Kálmán téren felállításra kerülő Széli Kálmán
szobor tulajdonba vételét, jövőbeni fenntartását és az ahhoz kapcsolódó terheket és kötelezettségeket.
határidő:
felelős:

a döntést követő 30 nap
Tarlós István főpolgármester
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Határozathozatal módja: A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Budapest, 2019. február U
Főp(

Alexandra

főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánná dr.
fÖje9yZÖ M FEBR 12.

mellékletek:

1.

Tulajdoni lap

2.

Támogatási szerződés a NFM és BTM között

3.

BTM Budapest Galéria Szakértői állásfoglalása

4.

Építészeti dokumentáció

5.

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának határozata

6.

Építéshatósági bejelentés

Szignálta:

Z.7 Takács Veronika
< osonná nyzati főtanácsadó

Nagyné Vargq Melinda Mária
főosztályvezető
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