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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vizuális Művészetek Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívása jelent meg szobor, szoborcsoport, 

térinstalláció létrehozására, melyek az adott település kulturális jelenét erősítik. 

Azonosító száma: A2005/N4625, altéma kódszáma: 3974/260. 

Pályázati cél: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, 

szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális 

jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, azonban nem célozza meg, és ennél fogva nem is 

támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek 

azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára 

fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. 

területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a 

környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan 

dinamizálják.  

A pályázat célja Jantyik Mátyás festőművész mellszobrának elkészítése. 

 

A szobor kihelyezésére a békési Erzsébet-ligetben kerülne sor, a szülőháza mellett lévő 

parkos területen. 

A pályázatban Békés Város számára egy olyan fontos személyiséget mutatunk be, aki 

nevéhez több olyan híres festmény fűződik, melyeket a békési műhelyében alkotott meg (Az 

itatóhoz, Békési leány, Tisztességes szándék, Az eke mellett, Napszámos, Búzaszentelés). 

A békési múzeum 1971-ben vette fel Jantyik Mátyás nevét, és jelenleg 18 festményét és 100 

db rajzát őrzik. 

Ebben az évben május 10. napján ünnepeljük születésének 150. évfordulóját. 

 

Megvalósítási időszak: 2014. június 1. és 2015. október 31. 

A pályázás feltételei: A pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

 

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 100 millió 

forint. 

Pályázók köre: Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival. 

 

Támogatás forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 

törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 

 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

 

A támogatás mértéke: A projekt összes elszámolható költségének 70 %- a. 

 



Összköltség: bruttó 5.200.000 forint 

Igényelt pályázati támogatás: bruttó 4.000.000 forint 

A saját erő: bruttó 1.200.000 forint 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:  

 anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),  

 kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása),  

 tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők),  

 technikai költségek (pl. daru bérlése),  

 szállítási költség,  

 szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotóművészeti Kh. Nonprofit Kft.). 

Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati nevezési díj 12.000,- Ft, amely magában 

foglalja a 27%-os ÁFA-t is. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni 

a NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú számlájára, átutalással. A pályázati 

díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 17. 24.00 óra. 

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt 

követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül 

az NKA-portálon értesítést kapnak. 

 

Az Önkormányzat a szobor megalkotásával Boros Péter (5600 Békéscsaba, Kazinczy Lt. 10. 1/1 

szobrászművész urat bízza meg. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására Jantyik Mátyás mellszobrának elkészítése céljával. 

Azonosító száma: A2005/N4625, altéma kódszáma: 3974/260. A bekerülési költség bruttó 

5.200.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke bruttó 4.000.000,-Ft, a saját erő mértéke bruttó 

1.200.000,-Ft. A saját erő összegét az Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II. 

17.) sz. rendelet 5. sz. melléklet II. 5. pontjában biztosítja. 

 

Határidő: Pályázat benyújtására 2014. március 17. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. március 11. 

 

          

                                                                                                                  Izsó Gábor 

                          polgármester 
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