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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Juhász Ferenc szoborpályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 179/2016 (VII.19) Öh. számú határozatával pályázatot 

írt ki Juhász Ferencnek emléket állító egész alakos szobor elkészítésre. A képviselő-testület 

figyelembe véve a szakértésre felkért Illyés Antal, valamint a költő családjának véleményét, a  

194/2016 (IX.14.) Öh. számú határozatával a 16 elkészített pályaműből a 2-es (Lelkes Márk), 

12-es (Bíró Lajos) és 15-ös (Böjte Horváth István) számú terveket választotta ki és nyújtotta 

be a Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatásra. Az NKA november 15-én az alábbi értesítést 

küldte meg az önkormányzatnak: 

„A Képzőművészet Kollégiumához benyújtott pályázatokat a Kollégium elbírálta. A 

támogatott pályázatok körét a beadott pályázatok mennyisége és minősége, valamint a 

rendelkezésre álló támogatási keretösszeg együttesen határozta meg. Mindezeket 

figyelembe véve a benyújtott pályázat támogatására nincs lehetőség.” 

 

A fentiek alapján szükséges döntést hozni arról, hogy a korábban kiválasztott három 

pályamű közül melyiket kívánja a képviselő-testület megvalósítani és annak összes költségét 

viselni. 

A tervek benyújtásakor sürgető igény fogalmazódott meg a Juhász Ferenc Művelődési 

Központ előtti helyszín, ezzel együtt a Főtér építészeti szempontú felülvizsgálatára és 

átalakítására. A szobor felavatásának tervezett időpontja 2017. augusztus 20. A művelődési 

központ előtti tér átalakításánál célszerű lenne figyelembe venni a városünnep 2017. június 

23-25 időpontját is. Mindezen költségeket a 2017. évi költségvetés összeállításakor tervezni 

szükséges. 

 

Kérem, a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az ügyben. 

 

Biatorbágy, 2017. január 10. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 



 
 
 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2017. (I. 26.) határozata 

 
a Juhász Ferenc szoborpályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Juhász Ferenc 

szoborpályázatról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület döntött arról,  

1. hogy a Juhász Ferencnek emléket állító szobor elkészítésére ………………………. 

szobrászművészt kéri fel, 

2. a szobor felállításával, elhelyezésével, a Juhász Ferenc Művelődési Központ  

környezetének rendezésével  felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetés terhére 

vállalja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Főépítész, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 



Költségvetés Juhász Ferenc Biatorbágyi szobrához. 

 

 

 

Tiszteletdíj:      bruttó,  7 000 000 Ft 

 

 

Öntés, cizellálás, kőmunka    bruttó,  4 000 000 Ft 

 

 

Anyagköltség:      bruttó, 4 000 000  Ft 

    

 

 

Összesen:       bruttó, 15 000 000 Ft 

 

 

A betonalapzat készítése, térrendezés és daruzás biztosítása a 

megrendelő feladata. 

A költségvetés csak akkor érvényes, ha a művész a kivitelező. 

 

 

 

                                                                   Bíró Lajos szobrászművész 

 

 

 

 

                                                                        











Juhász Ferenc szobor 

Biatorbágy 

Árajánlat 

 

 

Mintázás-------------------------------------------------------------- 2.500.000 Ft 

Gipszöntés:-------------------------------------------------------------  800.000 Ft 

Gumiformázás:-------------------------------------------------------1.100.000 Ft 

Bronzöntés:---------------------------------------------------------   3.100.000 Ft 

Mészkő burkolat, anyag, faragás:------------------------------- 1.200.000 Ft 

Beton alap készítése:----------------------------------------------      400.000 Ft 

Felállítás, szállítás, burkolás:------------------------------------      700.000 Ft 

Művészi tiszteletdíj:----------------------------------------------    2.000.000 Ft 

 

Összesen:-------------------------------------------------------------11.800.000 Ft 

Áfa 27%:--------------------------------------------------------------- 3.186.000 Ft 

Végösszeg:-------------------------------------------- 14.986.000 Ft 
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                                                                                           58 cm                                                           burkolat átmérő 300 cm  

                                                                                                                                                                     



 



 



 
 

Juhász Ferenc szoborkompozíció 
köztéri alkotás költségvetése 

(Biatorbágy, Faluház) 
 
 
 
 

 
Művészeti tiszteletdíj, mely egyben a kompozíció hátterének mintázása,  
gipszöntése, kőfaragási munkálatai,valamint a figura mintázása,  
gipszöntése, szilikonformájának készítése                         7.500.000.- 
 
Nyersanyag igény (kő) 
2,5 köbméter méretre vágott  mészkő               1.900.000.-  
 
Bronzöntés, hegesztés, cizellálás, patinázás              4.700.000.- 
 
Alapozási munkálatok           350.000.-  
 
Virágágyás elbontása, füvesítés                              100.000.-  
 
Szállítás, helyszíni összeállítás, daruzások, csapolások      350.000.- 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Bruttó (összesen) (27% Áfával)                           14.900.000.- Ft 
 
 
 
Biatorbágy, 2016-09-12 
 
 
 
         Lelkes Márk 
         szobrászművész 
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