
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

a)      Szent Pio atya szobra 

2018. szeptemberében a Szent Pio atya téren (saját, kerületi tulajdonú terület) az            
Önkormányzat támogatásával szobrot állított a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok        
Plébánia Szent Pio atya tiszteletére. 

A szobor elhelyezéséhez a Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda            
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló        
33/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) a) bekezdésében foglalt átruházott            
hatáskör alapján, továbbá a 8. § (1) bekezdése alapján határozott időtartamra, a            
468/GB/2018 (IX.5.) számú határozatával 2019. szeptember 30-ig megadta a tulajdonosi          
hozzájárulást. 

A művészeti szakvélemény alapján a MANK Kft. a szóban forgó alkotást egy évvel             
ezelőtt nem javasolta felállításra közterületen, mivel a műgyantából készült műveket          
hosszabb távon kikezdheti az UV-sugárzás. Ezért az akkori tervek szerint az           
Egyházközség adománygyűjtést szervezett volna egy időtállóbb (pl. bronz) szobor         
felállítására, amely az eltelt egy év alatt egyelőre nem valósult meg. 

Mivel a szobor egyelőre jól bírja az időjárási körülményeket, az adománygyűjtés           
kimenetele pedig bizonytalan, ezért Önkormányzatunk megrendelte a MANK Kft-től a          
végleges művészeti szakvéleményt, de az ehhez szükséges helyszíni zsűrizés időpontja          
egyelőre ismeretlen. 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület             
Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló         
33/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) a) bekezdésében foglalt átruházott            
hatáskör alapján, továbbá a 8. § (1) bekezdése alapján újabb egy évre, 2020. szeptember              
30-ig adja meg a tulajdonosi hozzájárulást Szent Pio atya szobrának fennmaradásához a            
Szent Pio téren (hrsz.: 1781/5). 

 b)     Albertfalvi határkő 

Az idei évben ünnepli Albertfalva alapításának 200. évfordulóját, ebből az alkalomból           
Farkas Krisztina képviselő asszony és az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület egy határkő           
felállítását kezdeményezte. A határkövet Önkormányzatunk saját beruházásában és        
költségvállalásával tervezi elhelyezni. 

A tervezett helyszín a Fehérvári út 168-178. számú ház előtti előkertben lenne, ahol             
Albertfalva határa húzódik. 

A beton alapon álló, Albertfalva címerével ellátott süttői kőből készülő határkő 100 x 115              
x 25 cm lenne, az alábbi, homokfújt betűkkel készített szöveggel: 
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A mellékelt ajánlat szerint a kő felállításának teljes költsége bruttó 825.843 Ft lenne. Ez az               
összeg rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetés 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok,             
köztéri alkotások soron. 

Ennek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda             
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012.         
(VI. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) a) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján,             
továbbá a 8. § (1) bekezdése alapján határozott időtartamra, 2020. szeptember 30-ig adja meg              
a tulajdonosi hozzájárulást az Albertfalvi határkő elhelyezéséhez a megjelölt helyen: a           
Fehérvári út 168-178. sz. épület előtt (hrsz.:43051/1). 

Előterjesztésemhez tájékoztatásul csatolom a beérkezett igénylés részletes dokumentációját. 

   

c)      Bartók Installáció 

Az Infogroup Management Beruházó és Szolgáltató Kft. egy egyedülálló művészeti projekt:           
Kolodkó Mihály szobrászművész és a Bartók Udvar közös Bartók Installációjának          
felajánlásával kereste fel Önkormányzatunkat, ezzel is megköszönve a kerület eddigi          
támogató hozzáállását. Az alkotás felállításához nem kérnek anyagi támogatást. 

Műleírás: a művész által felvázolt koncepció szerint az alkotás Bartók Béla népzenei            
munkásságát helyezi fókuszba, ahol a népi szék jelenik meg, egy modern környezetben (a             
Bartók Udvar II. előtt), ezzel is jelezve, hogy Bartók Béla munkássága ma is aktuális. Sőt, a                
széken ülő Bartók-szobor egy selfie-lehetőséget kínál, amely a hagyomány és a modern            
technológia, trend összefonódását jelképezheti. 

Anyaga: a szék süttői fehér mészkő, a szobor bronzból készül. 



Méretek: a szék 2,60 méter magas, az ülés magassága: 1,30 m, szélessége: 1,10 m. A szobor                
tervezett mérete 40-50 cm. 

Az említett terület saját önkormányzati tulajdon, címe: Bartók Béla út 105-113., hrsz.:            
3409/1. 

A mű alkotója: Kolodkó Mihály szobrászművész Kárpátalján, Ungváron született és nőtt fel.            
Szobrász diplomáját a Lembergi Képzőművészeti Egyetemen szerezte, amely után Ungváron          
kezdett el alkotni. Művei nem pusztán formai sűrítmények, fura mini alakok; erős gondolati             
tartalmukat szokatlan, olykor humoros megformálásuk még inkább képes kiemelni. Három          
éve feleségével és két kislányával Magyarországon él, ezalatt bekapcsolódott a hazai           
művészeti életbe: számos szobrot készített többek között a Külügyminisztérium és a           
Szeged-Csanádi Egyházmegye számára; Erzsébetvárosnak ajándékozta a kerület szülöttéről,        
Houdiniről készített szobrát is. 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális           
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 109. § (1-2) bek.              
szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell          
beszerezni, amelyet a MANK Kft. ad meg. A szakvélemény megadásához szakmai zsűri            
összehívása szükséges, amely 2019. szeptember 4-én megtörtént. A zsűri támogatni fogja a            
műalkotás kihelyezését, azonban kisebb változtatási javaslatokkal élt a szobrászművész felé. 

Ennek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda             
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012.         
(VI. 6.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 10. § (1)               
a) bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján határozott időtartamra, 2020. szeptember          
30-ig adja meg a tulajdonosi hozzájárulást a Bartók Installáció elhelyezéséhez a megjelölt            
helyen: a Bartók Béla út 105-113. sz. épület előtt (hrsz.: 3409/1). 

Előterjesztésemhez tájékoztatásul csatolom a beérkezett igénylés részletes dokumentációját. 
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