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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 156/2018. (VIII. 30.)
határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy Szent István államalapító királyt ábrázoló
művészeti alkotást helyez el Debrecenben, valamint felkérte a Kulturális Bizottságot arra, hogy
tegyen javaslatot a Polgármesternek a művészeti alkotás elhelyezésének helyszínére és a
meghirdetendő országos, nyilvános pályázati felhívás tartalmi elemeire.
A Szent István királyt ábrázoló művészeti alkotás elhelyezésére alkalmas tér kiválasztása során
fontos szem előtt tartani azt, hogy a térnek különleges, a műalkotással sok szempontból
összefonódó szerepe van: a tér részben a műalkotás elemévé válik, a megfelelő környezet
felerősíti, ki is emeli egy alkotás hatását. A művészeti alkotás akkor tudja igazán betölteni a
szerepét, ha az adott teret gazdagítani tudja és viszont.
A tér kiválasztásánál figyelembe kell venni a szobor/szoborkompozíció (a továbbiakban:
szobor) által közvetített eszmei tartalmakat, a szobor fizikai megjelenését, ahol elvárásként
szerepel az, hogy kifejezze államalapító királyunk bölcsességét, igazságosságát, s azt, hogy
keménykezű és céltudatos államszervezői munkája során sem tekintett el a keresztény hitéből
fakadó mély erkölcsi követelményektől.
A tér kiválasztása során szempont az is, hogy a történelmi belváros olyan részén legyen, amely
alkalmas a nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések megtartására, s ahol a debreceni
polgárok is szívesen tartózkodnak.
A Kulturális Bizottság fenti szempontok figyelembevételével a közeljövőben megújuló
köztereink közül a Dósa nádor teret javasolja államalapító királyunk szobrának elhelyezésére.
A városi szintű ünnepségek megtartására is alkalmassá váló tér nemcsak megfelelő, hanem
méltó helyszín is a szobor elhelyezéséhez.
Annak érdekében, hogy Szent István királyról kivételesen magas színvonalú művészeti alkotás
készüljön, Önkormányzatunk országos, nyílt pályázat meghirdetésével szeretné ösztönözni a
hazai és a határon túli magyar szobrászművészeket új alkotás elkészítésére. A pályázati
kiírásban elvárásként kerül megfogalmazásra, hogy a szobor illeszkedjen a megjelölt – állami
és nemzeti ünnepek, megemlékezések megtartására is alkalmas – tér szerkezetébe, közvetlen
környezetébe. Fontos szempont, hogy csak hivatásos szobrászművészek pályázhatnak. A
pályázók a kiírásban szereplő dokumentációt 2018. november 30-ig kell, hogy benyújtsák. A
pályamunkákat zsűri értékeli, mely összetételében reprezentálja a városvezetést, az
alkotóművészeket, de megjeleníti a művészetekkel és a történettudománnyal foglalkozó
intézményeket is.
A zsűri javaslata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a
megvalósításra kerülő pályamunkáról. A pályázat díjazására mindösszesen bruttó 5 millió forint
áll rendelkezésre.
A pályázati kiírásban rögzítésre kerül, hogy az irányadó közbeszerzési értékhatárokra, továbbá
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § c) pontja szerinti kivételi körre
tekintettel a nettó 68 millió forintot meghaladó pályázatot az Önkormányzat
érvénytelennek nyilvánítja és azt az értékelés, bírálat során nem veszi figyelembe. A
pályamű részletes költségvetésében a talapzat költségét külön dokumentumban kérjük
benyújtani, mivel azt Önkormányzatunk nem számítja bele a pályázati összeghatárba,

tekintettel arra, hogy a talapzat műszaki tervét és kivitelezését saját maga kívánja
megvalósítani.
A nyertes pályamunka elkészítésének határideje 2019. augusztus 1. A szobor avatásának
tervezett időpontja: 2019. augusztus 20.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az
1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján, az 54/2018. (IX. 17.) KB határozatra
figyelemmel
1./ országos, nyílt pályázatot ír ki Szent István királyt ábrázoló
szobor/szoborkompozíció tervezésére és kivitelezésére a melléklet szerint.

egészalakos

2./ A pályázatok értékelésére 9 tagú zsűrit hoz létre, melynek tagjai:
2.1. Dr. Papp László polgármester
2.2. Komolay Szabolcs alpolgármester
2.3. Dr. Mazsu János, a Kulturális Bizottság elnöke
2.4. China Tibor főépítész
2.5. Nagy T. Katalin művészettörténész
2.6. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete részéről 1 fő, a korszakkal foglalkozó
történész
2.7. Magyar Művészeti Akadémia részéről 1 fő
2.8. Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. részéről 1 fő
2.9. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei szervezete
részéről 1 fő
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont 2.6.-2.9. pontjaiban megjelölt tagok kijelölése
érdekében az ott megjelölt szervezeteket keresse meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: a polgármester
4. / Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2018. október 1.
Felelős: az aláírásért a polgármester
a közzétételért a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. szeptember 18.
Dr. Papp László
polgármester

