
1. sz. melléklet 
Ártépítés  

Pályázati felhívás végleges public art művek létrehozására 
Szentendre belvárosában 

 
A pályázat tárgya: kültéri műalkotás megalkotása. 
Helyszíne: Szentendre város belvárosi rehabilitációval érintett közterülete. 
 A mű létrehozásához rendelkezésre álló maximális összeg bruttó 10 500 000,- Ft, azaz Tízmillió-
ötszázezer Forint. 
 A pályázaton az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) vehet részt, 
aki / amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás 
feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
A pályázat benyújtása regisztrációs díjhoz kötött, melynek összege pályaművenként bruttó 10.000 
Forint. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2010. 03. 22. 16:00 óra 
A pályázati kiírás elérhető és további információ kapható a www.szentendre.hu honlapon, valamint a 
pályázatot lebonyolító Pro Szentendre Kft-nél, munkanapokon 9-15 óra között a 06-
26/…………..információs telefonszámon. Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em. ….ajtó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
1. A pályázat száma:   
2. A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzata megbízásából a Pro Szentendre Kft. 
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em. … ajtó  
3. A pályázati program és finanszírozási forrása: Az OKM iránymutatása mellett, civil kezdeményezésre Szentendre Város Önkormányzata, mint a 
KMOP-2007-5.2.1/B EU finanszírozású pályázat nyertese vállalták, hogy a magántőke segítségével  a 
belvárosi rehabilitáció közterületek felújítására szánt költségének cca. 1%-át - azaz közel 10,5 MFt-ot 
- a megújuló közterületek részét képező új, kortárs képző- és iparművészeti alkotások létrehozására 
fordítják, ezzel jelentősen emelve a felújított közterületek esztétikai színvonalát. 
 
4. A pályázat tárgya: Kültéri műalkotás létrehozása a Szentendre Város rehabilitációs akcióterületére az alábbiak szerint: 
Konceptuális köztéri műalkotás/kompozíció megalkotása a közterületre oly módon, hogy az szervesen 
illeszkedjen – épüljön be a tervezett közterület felújításba. A város számára fontos a mű 
„társadalmasítása”, azaz a városlakók, mint közösség minél szélesebb körű bevonása az alkotó 
folyamatba. A műalkotás műfaji megkötés nélkül lehet térstruktúra is, a mű/kompozíció anyaga 
tetszőleges, de a kültéri elhelyezésre és időtállóságra, valamint a rongálások kivédésére tekintettel kell 
lenni. Magassága és alaprajzi mérete nincs korlátozva, de figyelemmel kell lenni a belváros műemléki 
környezetére. A pályázatban a műalkotás esetleg szükséges megvilágítására is tekintettel kell lenni, a 
világítás kiépítés költségét szerepeltetni kell a költségvetésben, nyertesség esetén terveit a közterület 
felújításának tervezőivel, valamint a KÖH területi referensével jóvá kell hagyatni. 
 
Műszaki követelmények: 
A helyszínre betervezett külső burkolat nem terhelhető.  
A pályázónak számolnia kell a közterület-foglalással kapcsolatos költségekkel. A nyertes pályamű 
megvalósításakor és kivitelezésekor műszaki szakember bevonása szükséges, melynek költségét a 
pályázati költségvetésben szerepeltetni kell. 
A szobor felállításához önkormányzati engedély szükséges, melyet a nyertes pályázónak kell 
megszereznie. 
 
4.1. További adatok a közterületről: Felelős tervezők: 
Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tervező Csoport (2000 Szentendre, Városház tér 3. tel: (06-
26……………………..) 
Vezető tervező: Szuromi Imre építész 
tervezők: Kocsis Gáspár építész, Kertesy Bálint építész 
 
A képzőművészeti alkotás helyszíne: 
A létesítmény tervdokumentációjából a műtárgy megalkotásához szükséges tervrajz 
mellékletként a pályázati honlapról (www.szentendre.hu/kepzomuveszetipalyazat) letölthető:  
1. melléklet: helyszínrajzok 
2. melléklet: a helyszín fotója 1. 
3. melléklet: a helyszín fotója 2. 
4. melléklet: a helyszín fotója 3. 
5. melléklet: a helyszín fotója 4. 
6. melléklet: a helyszín fotója 5. 
7. melléklet: rétegrend 
8. melléklet: a pályázó adatait tartalmazó űrlap, melyet zárt borítékban kell a beadandó pályaműhöz 
csatolni 
 



5. A pályázat jellege, formája: a) A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós 
b) A pályázat benyújtási formája: titkos 
c) A pályázat lebonyolítása a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik 
d) A pályázat nyelve: magyar 
6. A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló legnagyobb 
összeg: bruttó 10 500 000 Forint A pályázónak oly módon kell a költségvetést elkészítenie, hogy a nyertes pályamű megvalósítása 
esetén sem a megbízónak, sem pedig harmadik személynek kára vagy többletköltsége nem 
keletkezhet, és az esetleges kártalanítás lehetősége biztosítva legyen a nyertes pályázat költségvetési 
tartalékának terhére (lásd pályázati kiírás 10.1.5. pontja). 
 
7. A pályázaton való részvétel feltételei: 7.1. A pályázat résztvevője az a büntetlen előéletű természetes személy, vagy személyek csoportja (a 
pályamű szerzője) lehet, aki/amely 
a) a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, 
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, 
c) a regisztrációs díjat befizette, 
d) vele szemben nem áll fenn kizáró ok. 
7.2. Egy regisztrációval egy pályamű adható be. 
 
8. A pályázatból való kizárás esetei: 8.1. A Művészeti Zsűri 
a) a pályázatból a küldemény felbontása nélkül kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet, 
b) kizárja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő 
pályaművet, 
c) kizárhatja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet. 
8.2. Kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet. 
 
9. A pályázat regisztrációs díja beadott pályaművenként 9.1. A regisztrációs díj pályázatonként bruttó 10.000,- (Tízezer) forint.  
9.2. A befizetés módja: átutalással a Pro Szentendre Kft. ……………….. számon a ……………. 
Banknál vezetett bankszámlájára. 
A Közlemények rovatba beírandó: „Ártépítés regisztrációs díj”. 
9.3. A pályamű beadásának feltétele a regisztrációs díj befizetését igazoló postai befizetési csekk, vagy 
bank által érvényesített befizetési vagy átutalási megbízás. 
 
10. A beadandó pályázati anyag tartalma 10.1. Adatszolgáltatás – számító- vagy írógéppel kitöltött, a megfelelő helyeken eredeti aláírással 
ellátott pályázati formanyomtatvány oldalszámozva és fűzve egy példányban: 
10.1. Pályázati tervdokumentáció egy példányban: 10.1.1. A pályázati terv rövid leírása; 
10.1.2. A pályázati terv költségösszesítése; 
10.1.3. A pályázati terv megvalósításának időkerete; 
10.1.4. A pályázati terv megvalósításának ütemezése; 
10.1.5. A pályázati terv megvalósításának költségvetése [A költségvetés 5 % általános biztosítékul 
szolgáló tartalékot kell tartalmazzon, lásd. Pályázati Formanyomtatvány 3.5. pont: A pályázat 
költségvetése 9. sor]; 
10.1.6. A megvalósítás egyéb, illetve különleges feltételei [szükség esetén]; 
10.1.7. A mű fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés, működtetés, stb.) [szükség esetén]; 
10.1.8. Vizuális terv: 1 db A3 méretű tabló tetszőleges technikai kidolgozással; 
10.1.9. Látványterv, a környezetbe illeszkedés bemutatásával: 1 db A3 méretű tabló tetszőleges 
technikai kidolgozással; 
10.1.10. M=1:25 arányú műszaki rajz, ha a pályamű jellegéből következően az szükséges: 1 db A3 
méretű tabló; 



10.1.11. Műleírás: 1 db A3 méretű tabló, melyen kép is elhelyezhető; 
10.1.12. Makettfotók: bármelyik tablón tetszőlegesen elhelyezve; 
10.1.13. 1 db CD a terv és a makett képanyagával (jpg vagy pdf kiterjesztésű fájlokkal), valamint a 
műleírással (doc. kiterjesztésű dokumentumként); 
10.2. A pályázó személyes adatai és nyilatkozatai zárt borítékban: 10.2.1. Pályázati formanyomtatvány fedlap; 
10.2.2. Pályázati adatlap; 
10.2.3. A pályázó rövid bemutatása; 
10.2.4. Csoportos pályázók nyilatkozata [csak csoportosan beadott pályázat esetén]; 
10.2.5. Szerzőségi és adatkezelési nyilatkozat; 
10.2.6. Nyilvánossági nyilatkozat; 
10.2.7. Megvalósítási és számlaképességi nyilatkozat. 
10.2.8. Referenciák listája, portfólió, max. 10 db A4 méretű lapon, vagy 1 db nyomdai késztermék 
formájában [nem kötelező]. 
 
11. Hiánypótlásra lehetőség nincs. 
 
12. A kiválasztás módja: 12.1. Jogosultsági és formai értékelés: a Művészeti Zsűri ellenőrzése mellett a pályázat lebonyolítója. 
12.2. Szakmai bírálat: Művészeti Zsűri. Amennyiben a zsűri eredményesnek ítéli a pályázatot, egy 
nyertest választ a beadott pályaművek közül. A nyertes pályamű költségvetésének teljes vagy 
részleges elfogadásáról a zsűri külön dönt. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
12.3. Szerződéskötés: A nyertes pályamű szerzője közvetlenül a befektetővel köt szerződést a pályamű 
megvalósítására. 
 
13. A bírálat fontosabb szempontjai: 13.1. Reális kivitelezhetőség; 
13.2. A mű „társadalmasításának” módja és mértéke 
13.3. Műszaki feltételeknek való szigorú megfelelés; 
13.4. Összhang az építészeti és műemléki környezettel; 
13.5. Alacsony karbantartási és működtetési költségek; 
13.6. A zsűri a pályázat elbírálásakor figyelembe veszi a mellékelt referenciákat. 
 
14. A Művészeti Zsűri 14.1. tagjai: 
Mélyi József művészettörténész, Szentendre 
Vincze Ottó képzőművész, Vajda Lajos Stúdió elnöke, Szentendre 
Boros Géza művészettörténész, OKM Művészeti osztályának vezetője 
Sugár János képzőművész, a Képzőművészeti Egyetem tanára 
Vargha Mihály építész, az Építészfórum alapító főszerkesztője 
Dr. Dietz Ferenc polgármester, Szentendrei Önkormányzat képviseletében 
 
14.2. meghívottak: 
Zakar Ágnes Szentendrei Önkormányzat képviseletében 
Alföldiné Petényi Zsuzsanna, főépítész Szentendre 
Kocsis Gáspár, Kertesy Bálint a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. Tervező Csoport képviseletében 
Bornemissza Miklós a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. képviselője 
Farkas Ádám a Szentendre Művészetéért Alapítvány képviseletében 
 
14.2. titkársága: Pro Szentendre Kft. 
……………………. titkár 
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. em………. ajtó 
Tel: (06-26)  
 
15. A pályázat megjelenése 



A pályázati kiírás és a tervdokumentáció kivonatai, valamint a pályázati formanyomtatvány a 
www.szentendre.hu/kepzomuveszetipalyazat , illetve a www.epiteszforum.hu/palyazat honlapon 
érhető el. 
 
16. A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. 03. 22. (hétfő) 16:00 óra A pályázóknak a pályázatokat a megadott határidőig lezárt borítékban, ajánlott levélként vagy 
futárpostával, illetve személyesen kézbesítve kell eljuttatniuk az alábbi címre. (A megjelölt határidő 
után beérkezett pályázatokat a lebonyolító a beérkezés időpontjának feljegyzésével átveszi, de azok 
nem kerülnek felbontásra.) 
Személyes kézbesítés 
2010. március. 22. (hétfő) 10:00 és 16:00 óra között. Cím postai, futár és személyes kézbesítés esetén egyaránt: 
Pro Szentendre Kft.  
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. II. emelet ……..ajtó 
A borítékon szerepeljen: 
Szentendre Belvárosi Rehabilitációs Program – Kortárs Képző- és Iparművészeti Pályázat  
17. A pályázat elbírálásának ütemezése: A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2010. március. 29. 
A pályázati eredmény kihirdetésének helye: www.szentendre.hu 
A nem nyert pályaműveket a kiíró csak akkor hozza nyilvánosságra, ha a pályamű 
szerzője ehhez nyilatkozatban – a zárt borítékba helyezve - hozzájárul. A nem nyert pályaművek 
visszakaphatók a Pro Szentendre Kft. irodáján. ………………….titkár, 2000 Szentendre, Dunakorzó 
18. II. emelet ….ajtó. Tel: (06-26) ……………..,  legkésőbb 2010. április 30-ig. A határidő lejárta 
után a vissza nem kért pályaműveket megsemmisítik. 
 
18. Pályázati tájékoztatás A pályázattal kapcsolatban a városi honlapon (www.szentendre.hu) a pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó „Kérdések és válaszok“ rovatban tehet fel kérdéseket, valamint a pályázat 
lebonyolítója telefonon munkanapokon 9-15 óra között ad felvilágosítást. 
Információs telefon: 06…………………….., e-mail cím: …………………………… 
 
19. A helyszín megtekintése és a műszaki tájékoztató: 19.1. A tervezett műtárgy helyszíne szabadon megtekinthető. 
19.2. Egyszeri nyilvános bejárás az építészek és a befektető jelenlétében: 2010. február ….. délelőtt 10 
órakor. Találkozás: a Bükkös pataki Apor hídnál. 
19.3. A helyszín megtekintése után a befektető a leendő pályázók számára a tervező és a műszaki 
vezető részvételével tájékoztatót tart, melyen a leendő pályázókat kimerítően tájékoztatja a 
képzőművészeti alkotás létrehozásának, felállításának műszaki feltételeiről. A tájékoztatón jelenléti ív 
készül. 
E tájékoztatót követő 20 munkanapon a befektető műszaki tájékoztató szolgálatot működtet, melynek 
keretében e-mailben megválaszolja a leendő pályázók e-mailben feltett esetleges kérdéseit. 
Tájékoztató e-mail-cím: foepitesz@ph.szentendre.hu  
 
20. A pályázat lebonyolítója: Pro Szentendre Kft. 
2000 Szentendre, Dunakorzó u. 18. II. em. 
tel/fax: (06-26)……..– információs telefon: 06-26……….. a pályázati honlap címe: www.szentendre.hu/palyazatok/artepites 


