Pályázati felhívás
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a „Murália tervezése Budafok
belváros épület, építmény felületeire” program keretében pályázatot ír ki Budafok
belvárosában található 7 felület kortárs muráliával való díszítésére
1.Helyszínek
Pályázatot az alábbi helyszínekre lehet benyújtani:
- 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 22. - átjáró
- 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 93. - déli homlokzata
- 1221 Budapest, Magdolna u. 28. - déli tűzfala
- 1221 Budapest, Városház téri és Duna utcai MÁV aluljárók – a műszaki dokumentációban
szereplő felületek
- 1225 Budapest, Mária Terézia u. 60. – 2 északi homlokzati tűzfal.
Az öt helyszín Budafok mára már csak nyomokban megmaradt történelmi magjában található.
A pályázóknak figyelembe kell venniük a település történelmi adottságait, a Dunával és idilli
környezetével való kapcsolatát, a jelenleg működő nagy és átmenő forgalmú közösségi
úthasználatot, valamint az utóbbi években kialakított parkok, pihenőhelyek vizuális kapcsolatát
a kijelölt felületekkel. Pályázni az öt helyszínre egyben és külön-külön is lehet.
Minden pályázó több pályaművet is beadhat egy helyszínre, de helyszínenként, felületenként
maximum 3 pályamű adható be pályázónként. Pályázni kizárólag a fenti helyszínekkel lehet.
Helyszínekre vonatkozó tervezési kikötések, egyéb információk:
1). Budapest, XXII. Kossuth L. u. 22.:
Az iskolaépület átjáró falfelülete szabadon használható, méretbeli kikötés nincs. A javasolt
felületet a műszaki dokumentáció tartalmazza.
2.) Budapest, XXII. Kossuth L. u. 93. :
A Társasház déli homlokzata, a meglévő óriásplakát, hirdetési felület lekerül az épületről. A
helyére kerülő alkotás legalább akkora vagy nagyobb méretű legyen. A javasolt felületet a
műszaki dokumentáció tartalmazza.
3.) Budapest, XXII. Magdolna u. 28.:
Cég tulajdonában lévő épület, bejárati kapu mellett lévő tűzfal, részben fával takart felület. A
tulajdonos a fa visszametszését rendszeresen elvégezi majd, valamint nem szeretne emberalakot
megjelenítő alkotást. A javasolt felületet a műszaki dokumentáció tartalmazza.
4.) -5.) Budapest, XXII. Városház téri gyalogos és Duna utcai gépkocsi és gyalogos MÁV
aluljárók
Az elsődleges helyszín a Városház téri aluljáró és bejárati támfal, a pályaműveknek a
közlekedők tájékoztatását segítő piktogramokat is ki kell dolgoznia. A nyertes pályázat
esetében a MÁV-val engedélyeztetni kell a tervezett tájékoztató felfestéseket, mely a
pályázatkiíró és az alkotó közreműködésével együtt történik. A tulajdonos által kért
módosításokat a tervben módosítani kell. Az esetlegesen kért módosításokat úgy kell
határidőhöz rendelni, hogy az a kivitelezési határidőt nem befolyásolhatja! A javasolt
felületeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
6.)-7.) Budapest, XXII. Mária Terézia utca 60. – 2 északi homlokzati tűzfal
A homlokzat hőszigetelő felújítása előreláthatólag 2021. nyarán lesz. A muráliák kivitelezése
legkorábban 2022. évben valósítható meg.

1

Célunk a Duna utcai aluljáróban közlekedőket a Dunafok Szabadidőparkba, a kerület
kiemelt rekreációs, sportolást segítő parkjába vonzani.
A Városház téri aluljáróból is szükséges az útmutatás a szabadidőparkba és a vasutat
használni szándékozók tájékoztatása is.
2. Pályázók
A pályázaton magyar állampolgárságú, adószámmal rendelkező (a pénzdíj kifizetése
adóköteles jövedelemnek minősül) pályázók indulhatnak.
A pályázók:
 képző̋- és iparművészek, festő- és grafikusművészek, akik diplomájukat, oklevelüket hazai
vagy külföldi művészeti felsőoktatási intézményekben szerezték pl. Magyar
Képzőművészeti Egyetemen, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vagy valamelyik
tanárképző̋ felsőoktatási intézmény szakirányú, művészeti képzésén stb. vagy
 tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Művészeti
Akadémiának vagy a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy
 olyan muralisták, street art művészek, akik rendelkeznek murália tervezési referenciával.
3. A pályázat tartalma
A pályázóktól a városrész történelmével, illetve az ott lakók életével, különböző helyi
sajátosságainak témakörében várjuk pályamunkáit. A pályázaton új, kiállításon és korábbi
pályázaton még nem szerepelt alkotással lehet részt venni.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – az anonimitás megőrzése érdekében - két
külön, zárt borítékban az alábbiakat:
1. Boríték, aminek a felirata kizárólag: „TERV”:
A papíralapú és elektronikus adathordozón benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a tervezési
koncepció leírását, a megvalósítás részletes tervét, amely tartalmazza a következőket:
- tervlapok,
- látványtervek,
- színtervek,
- tervezett technológia megjelölések.
A benyújtott pályaműveknek meg kell felelni a murália kivitelezési feltételeinek, megfelelő
felbontású digitális fájl (min. 300 dpi) és megfelelő felbontású papíralapú reprodukció álljon
rendelkezésre M=1:10-es léptékben.
2. Boríték, aminek a felirata kizárólag: „IRATOK”:
1) szakmai önéletrajz (1 oldal A4 terjedelemben),
2) referenciaanyag az utolsó 3 év munkáiból, maximum 3 színes fotó (fájl méret max. 3 MB),
3) pályázati tárgy részletes, M= 1:10-es terve pdf. formátumban (fájl méret max. 25 MB),
fotóanyag, illetve további információk, amelyeket a pályázó́ szükségesnek ítél a létrehozandó́
mű̋ jobb megítéléséhez,
4) nyilatkozat: az alkotó kötelezettségvállalása arról, hogy a pályázat megnyerése esetén külön
szerződésben vállalja a mű határidőre való megvalósításának szakmai vezetését
5) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím.
4. A pályázat beadása
A „TERV” és az „IRATOK” feliratú borítékot egy közös borítékba kell tenni, amire rá kell írni
a „Murália tervezése Budafok belváros épület, építmény felületeire pályázat” megnevezést. A
2

pályázatokat postai úton a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11.) címre kell megküldeni vagy
személyesen leadni a Városháza portáján.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 15.
5. Pályázatok elbírálása, díjazása, megvalósítása
A pályaműveket a képviselő-testület által felkért szakértők bírálják el, szakmai véleményük és
a kerületi lakosság véleményének ismeretében a megvalósításukról a polgármester dönt.
Az egyes helyszínekre beadott pályázatok „TERV” borítékjának tartalma alapján felállított
sorrend meghatározása után bontják ki az „IRATOK” borítékot. Amennyiben ennek tartalma
hiányos, egy ízben, az értesítés kézbesítését követő 5 napon belül pótolhatja a hiányt.
A kapcsolattartás a pályázati eljárás során és az eredmény közlése elektronikus úton, e-mailen
történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.
A győztes pályamunkákat az önkormányzat bruttó 350.000 Ft díjazásban részesíti. Minden
helyszínen egy győztes pályaműről dönt a polgármester. A díjazott pályaművek alkotóival az
önkormányzat szerződést köt, ami alapján az önkormányzat a díjazott művekre korlátlan
felhasználási jogot szerez, de a megvalósításuk csak lehetőség, nem kötelezettség.
A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy a megvalósítás érdekében a díjazott műveket
szükség esetén olyan formában is benyújtják, vagy átdolgozzák a megadott ésszerű határidőn
belül, hogy a megadott felületre azok megvalósíthatók legyenek.
A támogatott alkotást benyújtó pályázó művésznek a murália kivitelezőjével együtt kell
működnie a megvalósítás során.
5. Érvénytelenség
Az önkormányzat a benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben
-

a pályázatot a Pályázó határidőn túl nyújtja be;
a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre sem pótolja a hiányosságokat;
nem felel meg a pályázati feltételeknek.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indokolás nélkül visszavonja,
eredménytelennek nyilvánítsa, melyről a pályázókat tájékoztatni kell. A pályázat visszavonása,
eredménytelenné nyilvánítása esetén, vagy a szerződés megkötésének bármely okból történő
elmaradása esetén az önkormányzatot semminemű felelősség nem terheli, Pályázó sem
kárának, sem egyéb költségének megtérítését nem érvényesítheti, a Pályázó által a
felújítás/beruházás megkezdése érdekében vállalt kötelezettségekért az önkormányzat nem
felel.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.
(tel:+36/1-207 0492, e-mail: varosfejlesztokft@bp22.hu)
Budapest, 2020. december „17”
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