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Előterjesztés
A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Callmeyer Ferenc kétszeres Ybl Miklós díjas építészt Biatorbágy Város Önkormányzat
képviselő-testülete Biatorbágy Városépítészetéért Díj-jal tüntette ki. A díj különleges indoklása
az volt, hogy a fiatal építész tervezési feladatot kapott a biatorbágyi Szily-Fáy-kastély bontási
terveinek elkészítésére. Az épület felmérése után a bontási tervek helyett az épület átalakítási
és felújítási tervét készítette el és meggyőzte feletteseit, hogy az épület megmenthető és
tovább használható. Ennek köszönhető, hogy a kastély épülete még ma is áll és iskolaként
funkcionál.
Callmeyer Ferenc 2020-ban hunyt el. A város történelmi pillanatának megőrzésére javaslattal
élek emléktábla elkészíttetésére a Szily-kastély nyugati falán.
A Callmeyer család és az önkormányzat előzetes bejárása után a mellékletben csatolt
szöveggel tervezet készült.

Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testületi tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
Biatorbágy, 2021. november 10.
Tisztelettel:
Tarjáni István s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021.(XI.25.) határozata
A Callmeyer Ferenc emléktábla készítéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Callmeyer Ferenc
emléktábla készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Callmeyer Ferenc emlékére dombormű elkészítésére Lelkes Márk alkotóművészt
bízza meg, helyét a Szily-Fáy kastély nyugati, sétány felőli oldalán jelöli ki, a Pest
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának jóváhagyásával.
2. A kivitelezéshez szükséges 2.883.000 Ft költséget a 2021. évi költségvetés
önkormányzati kitüntetések, díjazások átadásával felmerülő költségek keret terhére
biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a jegyzőt az
ellenjegyzésre.
4. A dombormű átadásának ünnepi felavatására a 2021/2022-es tanévzáró
rendezvényen kerül sor.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Örökségvédelmi eljárás: Műszaki Osztály
Vállalkozói szerződés elkészítése: Szervezési Osztály
Pénzügyi teljesítés: Pénzügyi Osztály
Átadási ünnepség koordinálás: Kabineti Iroda

Biatorbágy Város Önko rmányzata
Tarjáni lstván
polgármester úr részére

Árajánlat
/Callmeyer Ferenc emléktábla domborművel/
Helyszín: Szily-kastély új óvoda felöli falfelülete
Előzménv: Tarjáni lstván Polgármester úr felkérésérekészítettema tervet és az
árajánlatot, A
helYszínt 2021 októberében a hozzátartozókkal együtt megtekintettük
és a lehetséges

helyszínt

kijelÖltÜk, Az emléktáblán feltüntetett feliratot az önkorm ányzata
családdal egyeztetve jóváhagyta,

Az domborművÖn ábrázolt Callmeyer Ferenc portréfotóját a család jóváhagyta
a helyszíni bejárás
során, mely alapján készítettemel a rajzi tervet.

1.

2.

3.

Művészetitiszteletdíj,
mely magába foglalja a tervezést, a dombormű portréhű mintázását 50 cm átmérő
méretben(mellékelt tervek alapján), valamint az emléktábla legyártatásának, feliratozásának
és végleges el helyezésénekteljes lebo nyol ítását
2.000.000,_

Bronzöntési munkálatok,
melY magába foglalja az elfogadott dombormű samott és viaszformájának elkészítését,
a
bronzÖntést, a hegesztést, a cizellálást és a patinázást, valamint a rejtett rozsdamentes
csapok rögzítésének kialakítását, mely a kő táblához csatlakozik
Méretre vágott selyemfényű, tömített süttői mészkő tábla,
melynek mérete 163 x 84 cm és 6 cm vastagságú.

4.

Megadott szöveg homokfújása és kifestése(összesen 485 karakter

5,

Helyszínimunkálatok,

415.000.154.000.194.000.-

mely tartalmazza szállítást, az anyagmozgatást, a kész emléktábla felszerelését,2
cm-es falba
sÜllyesztését és rozsdamentes csapokkal történő rögzítését. Az emléktábla alsó
síkja 190 cm_
re Van a járó felülettől, melynek pontos elhelyezése a látványterven szerepel.
120.000.-

Összesen nettó {bruttó):

2.883.000.- Ft

(a vállalkozó alanyi adómentes)

Biatorbágy, 2O2t. 1,1. 09.

Lelkes Márk
szobrászművész, egyéni vállalkozó(KATA)

