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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 175/2018. (IX. 27.) határozatával országos, nyílt pályázatot írt ki Szent István
királyt ábrázoló egészalakos szobor/szoborkompozíció tervezésére és kivitelezésére.
A pályázóknak a pályamunkájukat 2018. november 30-ig kellett benyújtaniuk. A kiírás szerint
a pályamunkákat zsűri értékeli, melynek tagjait Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése jelöli ki. A zsűri javaslata alapján a pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A zsűri javaslatot tett a pályázat elbírálására, melyről mielőbbi döntés szükséges figyelemmel
arra, hogy számos intézkedés ( szerződéskötés a nyertessel, fedezet biztosítása, a műalkotás
alapjának elkészíttetése) szükséges még ahhoz, hogy a műalkotás elkészülhessen.
Tekintettel a fentiekre, kérem, hogy a Közgyűlés „Szent István királyt ábrázoló
szobor/szoborkompozíció tervezésére és kivitelezésére kiírt országos pályázat elbírálása”
tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a „Szent István királyt ábrázoló szobor/szoborkompozíció tervezésére és kivitelezésére kiírt
országos pályázat elbírálása ” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2018. december 19.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 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 Kulturális Bizottság a Dósa nádor teret javasolta államalapító királyunk szobrának
elhelyezésére. Annak érdekében, hogy Szent István királyról kivételesen magas színvonalú
művészeti alkotás készüljön, a Közgyűlés a 175/2018. (IX. 27.) határozatával országos, nyílt
pályázatot írt ki Szent István királyt ábrázoló egészalakos szobor/szoborkompozíció tervezésére
és kivitelezésére. A pályázati kiírásban elvárásként került megfogalmazásra, hogy a szobor által
közvetített eszmei tartalom kifejezze államalapító királyunk bölcsességét, igazságosságát, s azt,
hogy keménykezű és céltudatos államszervezői munkája során sem tekintett el a keresztény
hitéből fakadó mély erkölcsi követelményektől. Elvárás volt az is, hogy a szobor illeszkedjen a
megújuló Dósa nádor tér struktúrájához.
A kiírás szerint a pályamunkákat zsűri értékeli, melynek tagjait Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése jelöli ki. A zsűri javaslata alapján a pályázat eredményéről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A pályázóknak a pályamunkájukat 2018. november 30-ig kellett benyújtaniuk. A megadott
határidőig 16 alkotóművész 17 pályamunkát nyújtott be.
A Közgyűlés a pályázatok értékelésére 9 tagú zsűrit kért fel, amelyben a városvezetés,
művészettörténész, a korszakkal foglalkozó történész, a Hajdú-Bihar megyei alkotóművészek
képviselője, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. képviselője, valamint Kő Pál
akadémikus személyében Kossuth és Munkácsy díjas szobrászművész vett részt.
A pályázatokat a zsűri elektronikus formában előzetesen megkapta, így a zsűri 2018. december
10-ei ülésére a tagok már körvonalazták szakmai álláspontjukat, majd a szobormakettek
megtekintése, értékelése után kialakították végleges javaslatukat.
Kő Pál, a zsűri szakmai tekintélye úgy összegezte a beérkezett pályamunkákat, hogy
professzionális, magas szakmai színvonalat képviselő, erős művészi alkotások. A zsűri a
pályamunkák értékelése során az alábbi szempontokat érvényesítette:
a szobor/szoborkompozíció hogyan tükrözi az államalapító király eszmeiségét,
szellemiségét, történelmi jelentőségét, valamint
- a tervezett szobor hogyan illeszkedik a megújuló Dósa nádor térbe, harmonizál-e a tér
nagyságával és szerkezetével.
A zsűri a döntését konszenzusos alapon hozta meg. A pályázatra beérkezett pályaművek közül
3 munkát tartott a zsűri díjazásra érdemesnek, és javasolta, hogy az első helyezett Szanyi
Borbála szobrászművész pályamunkája legyen, melyet javasol a Közgyűlésnek
megvalósításra. Az értékelés során a zsűri kiemelte a művészi koncepció kidolgozottságát,
a kompozíció történeti hitelességét, újszerűségét. A szoborkompozíció amellett, hogy
megtestesíti államalapító királyunk történelmi nagyságát, mégis emberközeli. A
szoborkompozíció eszmei alapvetése I. Szent István keresztény államalapító tevékenysége,
-

amellyel megteremtette nemzeti létünk sziklaszilárd alapját, államiságunk és keresztény hitünk
alapkövét. Az alkotás mind kompozíciójában, mind gondolatiságában, valamint a tér
viszonyainak figyelembe vétele tekintetében messze kiemelkedik a többi munka közül. A zsűri
még két alkotó díjazását javasolja, Győrfi Ádám és Makoldi Sándor Gyula személyében.
A pályázati kiírás alapján a pályázat díjazására mindösszesen bruttó 5 millió forint áll
rendelkezésre,
melynek felosztására a zsűri az alábbiak szerint tett javaslatot:
1. helyezés: bruttó 2.000.000 Ft,
2. helyezés: bruttó 1.5000.000 Ft/fő.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályaművek makettjei zömmel viaszból készültek
így sérülékenyek, mozgatásuk károsodást okozhat, ezért a megtekintésük a Közgyűlés ülése
napján a zsűrizés helyszínén, az Új Városháza földszinti ügyfélterének leválasztott részén
lehetséges. A pályamunkák makettjeiről készült fotók az előterjesztés mellékletét képezik.
A zsűri által díjazásra javasolt pályaművek a Régi Városházán a Nagytanácsteremben
megtekinthetőek lesznek.
Az I. helyezésre javasolt Szanyi Borbála pályamunkáját képező alkotás műleírása:
A szépen megformált szürke kőtömbök egy installációszerű elrendezést alkotnak. A kőtömbök
a stabilitást, a megbízhatóságot jelképezik. Elhelyezkedését tekintve a 6 tömb finom
ritmikussággal lépcsőzetesen emelkedik, alapterületük 120 x 120 cm, magasságuk változó, 40
cm-től 160 cm-ig terjed. A kőtömbök által körülírt terület a kereszthajós templomok alaprajzát
idézi meg, mely a magyar államiság, a keresztény Európához tartozás szimbólumaként
értelmezhető.
A főnézetben a király előtti, valamint a két mellette lévő kőtömbön a Szent – István – király
szavak feliratként jelennek meg, jól kifejezve István személyiségének és jelentőségének három
rétegét. A Szent István király felirat előtt elhaladva hol a Szent István, hol az István Király
felirat olvasható. A királyi funkciót a csendéletként ábrázolt jelképek, a koronázási jelvények
reprezentálják. A király alakja, az egyik kőtömbön állva, kimagasodik a járókelők közül,
ugyanakkor közel is marad az utca emberéhez, ezzel is érzékeltetve István mindenkori
jelentőségét és szellemi közelségét. A figurát a koronázási palást határozza meg. Tömege,
valamint a kőtömbök ritmusa, iránya, maga után vonja a szemlélőt. A palást drapériájának
finom kidolgozottsága a hímzések motívumát míves részletességgel kirajzolja. A
szoborkompozíció szépen ízesül az intim tér adottságaihoz, finom hangsúlyt kap az emlékmű,
ugyanakkor harmonikusan illeszkedik a környező házak léptékéhez és a tér méretéhez.
A szobor és a tömbök anyaga kő, opcionális lehetőségként a szobrászművész részben vagy
egészben az ország különböző tájegységeiről hozatott köveket használna fel (ruskicai, tardosi,
süttői, Pécs környéki bazalt).
Az ünnepélyes pózban álló figura egyik kezében kettős kereszt, másik kezében kard. A kettős
kereszt eredetéről és különböző megjelenési formáiról a történészek és művészettörténészek
igen eltérő véleményeket fogalmaztak meg. A kompozíciót és a szobrászi megjelenést ez nem
befolyásolja, s az alkotó nem is ragaszkodik a kettős kereszthez. Szanyi Borbála ábrázolása e
tekintetben a Strobl Alajos-féle emlékmű nyomán kialakult általános ikonográfiai hagyományt
követi. (Strobltól az Országos Képzőművészeti Tanács a szobor készülésekor azt kérte, hogy a
király a kettős kereszt helyett inkább fejedelmi lándzsát tartson a kezében. Majd miután ez nagy

vitát váltott ki, végül úgy döntöttek, hogy mégis kettős kereszt legyen a király jobbjában.) A
zsűri javaslata az, hogy a művész az uralkodói szimbólumokat tekintve a Képes Krónika
ábrázolását kövesse, ahol az uralkodó lándzsát tart a kezében.
A művész vállalta, hogy az Önkormányzattal történő egyeztetésnek megfelelően elvégzi a
szükséges módosításokat.
A szoborkompozíció tervezett költsége: nettó 67.900.000 Ft + áfa, azaz 86.233.000 Ft. Az alap
műszaki tervének elkészítését és kivitelezését - beton alap kiásása, alapozás, parkosítás,
burkolás, tereprendezés - a pályázati kiírás szerint Önkormányzatunk vállalja, ez további nettó
4.724.409 Ft + áfa, azaz 6.000.000 Ft költséget jelent.
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, figyelemmel a 175/2018. (IX. 27.)
határozatra
1./ úgy dönt, hogy a Szent István királyt ábrázoló szobor/szoborkompozíció tervezésére és
kivitelezésére kiírt országos pályázat (a továbbiakban: pályázat) 1. helyezettje Szanyi Borbála
szobrászművész, 2. helyezettjei Győrfi Ádám és Makoldi Gyula szobrászművészek.
2./ A pályázat 1. helyezettjét bruttó 2.000.000 Ft, 2. helyezettjeit egyénenként bruttó 1.500.000
Ft díjazásban részesíti.
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel Szanyi Borbála szobrászművészt bízza meg Szent
István király szobrának (a továbbiakban: műalkotás) elkészítésével az általa benyújtott terv
szerint, a Debrecen, Dósa nádor tér területén, a 8504 hrsz-ú ingatlanon.
4./ Az 1./ pont szerinti műalkotás elkészíttetéséhez és közterületi elhelyezéséhez bruttó
92.233.000 forintot biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének terhére.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy
a) a 2. pontban megjelölt díjazást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján fizesse meg,
b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését a 4. pontban
foglaltakra tekintettel tervezze meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában 2019. január 31.
a b) pont vonatkozásában a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője

6./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a Szanyi Borbála szobrászművésszel kötendő
vállalkozási szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a szerződés előkészítéséért a Kulturális Osztály vezetője
a szerződés aláírásáért a polgármester
7./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a műalkotás alapjának elkészítéséhez,
valamint a műalkotás közterületi elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. évi költségvetés elfogadását követően azonnal
Felelős a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. december 18.

Dr. Papp László
polgármester

