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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
A Kálvin térre tervezett szoborról, valamint a környezetében található kutakról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az idei évre tervezett Kálvin tér átépítés, illetve az újonnan épülő 16 tantermes általános 
iskola kapcsán felmerült egy új szobor állítása, továbbá a környezetben található kettő kút 
kérdése. 

A Református Egyházközség felvetése alapján az önkormányzat kérésére Lelkes Márk 
szobrászművész javaslatot készített egy új szoborra, valamint a Kálvin téri Méhely-kút 
rendezésére, ami jelen előterjesztés mellékleteként megismerhető. Az új általános iskola 
környezetének rendezésekor egy régi ásott kút került elő, ami alapvetően jó állapotban van, 
lefedése jelenleg megoldott, balesetveszélyt nem jelent. 

  

A szobor vonatkozásában javaslom, hogy annak kivitelezése a Kálvin tér átépítését követően 
valósuljon meg a Református Egyházközséggel való, a költségeket illető további 
egyeztetések függvényében. 

A Méhely-kút tekintetében javaslom, hogy a Kálvin tér átépítése során kerüljön lefedésre 
biztonságos módon, majd a végleges megvalósítás történjen meg a tervek szerint. 

Az általános iskola területén feltárt kút biztonságos fedése kővel jelenleg megoldott. 
Javaslom, hogy az önkormányzat kérje fel Osgyányi Vilmos kőszakértőt a kő szakszerű 
restaurálására. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására. 

 
 
 
Biatorbágy, 2022. április 13. 

 
 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (IV.28.) határozata 
 

A Kálvin térre tervezett szoborról, valamint a környezetében található kutakról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kálvin térre 
tervezett szoborról, valamint a környezetében található kutakról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

1. Támogatja Lelkes Márk szobrászművész tervei alapján új szobor állítását a Kálvin 
téren, annak átépítését követően, egyben felkéri polgármestert a Református 
Egyházközséggel történő tárgyalásra a kivitelezés költségeit illetően. 

2. Támogatja a Méhely-kút biztonságos lefedését a Kálvin tér átépítésén belül. 
3. Támogatja a Méhely-kút rendezését Lelkes Márk szobrászművész tervei alapján a 

2023. évi költségvetés terhére. 
4. Támogatja a 16 tantermes általános iskola udvarán feltárt ásott kút fedkövének és 

felső záróköveinek restaurálását, a megvalósítást és annak költségeit a 2022. évi 
költségvetés II/7. tábla 2.4. 16 Tantermes iskola építése során biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: műszaki osztály 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 









Egyedi tervezésű kő térplasztikao valamint az egykori Méhely-kút
megielenítésének műleírása és költségvetése

(Biatorbágy, Kálvin tér)

Előzmény
Biatorbágy Város Önkormrányzata szobor tervezéssel keresett meg. Több egyeztetés és
helyszíni bejarás előzte meg a tervezési folyamatot. Az újonnan épüő térben kijelölésre került
atewezett szobor helyszíne, figyelembe véve az egykori Méhely-kút fennmaradt kútgyűrújét.

Műleírás(szobor)
A kompozíció egy egyedi tervezésű térplasáik4 melyhez két szobortervet készítettem.
A Biblia egy részlete nagy méretben jelenik meg. Mivel atér közelében van a biai református
templom és a tér neve Kálvintér, ezértválasrtottam a könyv formát a szobor témájául. A
tervezésnél figyelembe vettem a helyszínt, mely nem a közvetlen környezete a templomnak,
így a Biblia formáját úgy jelenítettem meg, hogy inkribb utaljon atémálra és ne teljes
konkrétságában jelenjen meg. A kompozíció egy erőteljes, hangsúlyos térelem lenne a Kálvin
téren, mely arrányosan illeszkedik az újonnan kialakított kis parkhoz. A szobor a tér minden
trányábőljól látható, azonbannem magasságával, hanem tömegével uralja a teret, mely egy 4
méter átmérőjű burkolt felületen helyezkedik el a ftives környezetben.
A szobor könyvlap felületén az öt Sola jelenne meg latinul, a kő felületbe vésve, mely
összefoglalja a reformátorok alapvető teológiai hitót.
/Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria/

Anyaga, matt csiszollt horvát mészkő (Kanfanar), mely egy 4 móter átmétőjű burkolt felületen
kerül elhelyezésre.
A szobor legmagasabb pontja 160 cm, leghosszabb mérete 200 cm.

Műleírás(Méhely-kút)

Az egykori Méhely-kút a település ezentészénitatóként szolgált. Jelenleg mar csak a kőből
rakott kútgyűni maradt meg, felépítmény nélkiil, melyet vasalt betonlemez takar el a ftld
síkjában.
Javaslat: Mivel a téren a szobor és a kút között 6 méter lenne a tavolság, ezért akift
hangsúlyos megjelenése konkurálna a Biblia szobor tömegével.
A kút beton felületét eltávolítanám és aI20 cm belső áímérőjűkútgyuní kőből faragott
elemeit, a végleges fiives talajszint felett 20 cm magasságban jeleníteném meg. A kut
|ezárását egy vörösrézlemezzel burkolt acélszerkezettel oldanám meg, A kút mélysége ugyan
így nem láüató, de mint helytörténeti érték fennmaradna, anélkiil, hogy betemetnénk. A
közvetlen környezetében, a fiives talajba egy kő tablathelyeznék el, melyen az egykori kút
rövid leírása lenne olvasható, kőbe vésve.

Mellékletek(7 db): Elhelyezésivénlat, Méhely-kút javaslat, Szoborterv l/első oldal,
Szoborterv l/második oldal, Szoborterv 2lelső oldal, Szoborterv 2/második oldal, Tervezett
szoborfelirat

ü



Műtermi munkák

- Művészeti tisáeletdíj, mely tarta|mazza a szobor és a krit tervezését,
az I:5 arárryűmakettet, a szobor teljes szerkezeti és statikai terveit, a
végleges burkolatrának megtervezését
valamint a teljesköni lebonyolítást

Kőfaragási munkálato§ nyersanyagigény

- Mely tartalmazza
a végleges méreíú kőszobor kőfaragási munkalatait
és a sziikséges betűvéséseket

- horvát mészkő alapanyag(S,5 köbméter)
- megfaragott sóskúti kőelemek a kutgyuni felépítményhezkét sorban

telj es összeállítíssal együtt
- rozsdamentes acélszerkezetkialakítása alapanyaggal
- Vörösr ézlemez elkészítése alapanyaggal
- Különálló kőtabla a fiiben betűvéséssel (60 x 50 cm)

Egyéb munkálatok

. - Daruzások, §záIlítási költségek, helyszíni felállíüis

fogadófelület

4,000.000._ Ft

8.000.000.- Ft
5,500.000.- Ft

750.000.- Ft
300.000.- Ft
250.000.- Ft
200.000.- Ft

1.250.000._ Ft

Nettó összesen:
27% Áfa

A teljes bruttó bekeriilési költség:

20.250.000.- Ft
5.467,500.- Ft

25.717.500.- Ft

Az költségvetés a 4 méter átmérőjű tlurkolt felület alapozását és burkolatát nem
tarta|mazza, melyre a szobor elhelyezésre kerül.

Biatorbágy, 2a22. március 1 6.

Lelkes Design Bt.
Lelkes Márk
szobrászmúvész
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