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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. szeptember 12-i ülésére 
 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 
 
Ikt: I/7560/2/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
(továbbiakban: NKA) Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívást tett közzé 
(altéma kódszáma: 3974), amelynek célja olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes 
köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település 
köztéren a település kulturális jelenét erısítik. Elınyben részesülnek azok az alkotások, 
melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos 
személyiséget mutatnak be (irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz, stb. területén) és a 
közélet kérdéseire is reflektálnak, ezzel a település jelentıségét erısítik, a környezet 
egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják. 
 A pályázati feltétel, hogy a pályázó az NKA portálján regisztrációt tegyen. A 
támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. A rendelkezésre álló forrás bruttó 200 
millió forint, amelybıl az igényelhetı támogatás bruttó 5 millió forint. A támogatás mértéke a 
pályázat teljes költségvetésének maximum 70 %-a. A pályázatokat önkormányzatok 
nyújthatják be professzionális képzımővészek és iparmővészek alkotásaival. A pályázati cél 
megvalósításának idıtartama 2013. augusztus 01-tıl 2014. augusztus 01-ig. A finanszírozás 
módja vegyes finanszírozás (szállítói finanszírozás és utófinanszírozás). A pályázat 
benyújtásának további feltétele bruttó 12.000.- forint nevezési díj befizetése, amelynek hiánya 
a pályázat érvénytelenségét okozhatja. A döntés eredményétıl függetlenül a nevezési díj nem 
kerül visszafizetésre. A pályázat benyújtásakor a pályázó részére kötelezı saját forrás 
biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elı. Amennyiben a pályázó ki akarja használni 
a maximális bruttó 5 millió forintos támogatást, akkor az önerı mértéke bruttó 2.142.857.- 
forint lenne, azaz a beruházás összértéke bruttó 7.142.857.- forintba kerülne. 
 
A támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhetı: 
 

- anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok), 
- kivitelezés költsége (talapzat építése és a szobor felállítása), 
- tiszteletdíj (a bevont mővészek és tervezık), 
- technikai költségek (pl. daru bérlése), 
- szállítási költségek, 
- szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotómővészeti Kh. Nonprofit Kft.). 

 
A fenti pályázati kiírás lehetıséget biztosítana az önkormányzatnak, hogy Lajosmizse város 
egyik közterén kialakításra kerülhetne az elıterjesztés mellékletében szereplı „Tiszta Forrás 
Víz-játék” címő mőalkotás létrehozása, amelyet Pannonhalmi Zsuzsanna kerámia mővész 
álmodott meg korábban Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményének Idısek Parkjába.  
A pályázati kiírás közterületen engedélyezi a szobor elhelyezését, így az Idısek Parkjában 
való elhelyezést a pályázat kiírója nem támogatná, ezért pályázat benyújtása esetén a Tisztelt 
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Képviselı-testületnek javaslatot kellene tennie arra vonatkozóan, hogy a szobrot mely 
közterületen kellene elhelyezni. 
 Az elıterjesztés elkészítését követıen kerül majd sor, 2013. szeptember 11-én 
Pannonhalmi Zsuzsannával való személyes tárgyalásra az alkotással kapcsolatosan, továbbá 
dr. Farkas Gábor építész lett felkérve, hogy tegyen javaslatot a szobor elhelyezésére, mivel ı 
tervezte meg korábban a városközpont terveit. A tárgyalás eredményérıl és dr. Farkas Gábor 
javaslatáról Józsáné dr. Kiss Irén fog beszámolni PTK és a Képviselı-testületi ülésen. 
 A pályázatot 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Amennyiben a Tisztelt 
Képviselı-testület a pályázat benyújtásáról dönt, úgy a szakmai munkát sürgısen el kell 
kezdeni a benyújtási határidıt szem elıtt tartva. A pályázati döntésrıl a kiíró szervezet 
legkésıbb 90 napon belül értesíti a pályázókat (körülbelül 2013. december 31.), azaz a 
beruházáshoz az önerıt a 2014. évi költségvetésbe kellene betervezni. 
 Javaslom a pályázat benyújtását a Tisztelt Képviselı-testület részére, mivel 
Lajosmizse köztereinek fejlesztése nagyon indokolt lenne egy kulturáltabb központi városrész 
kialakításához. 
 Fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület 
elé: 
 

Határozat-tervezet 
.../2013. (...) ÖH. 
Pályázat benyújtása a Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 
Vizuális Mővészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívására (altéma kódszáma: 3974). 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert Nemzeti Kulturális 
Alapnál történı regisztrációra és a nevezési díj – bruttó 12.000.- forint - befizetésére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén 2014. évi költségvetése 

terhére biztosítja a pályázattal kapcsolatosan felmerülı kiadásokat, maximum ……… 
összeg erejéig. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatosan felmerülı összes dokumentum elıkészítésére és aláírására. 
 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzata a beruházás helyszínéül a …………………-t 
javasolja. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 09. 
  
                                 
 
           Basky András sk. 
    polgármester 
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