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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Képviselő-testület 
452/2012. (XL 15.) KÖKT határozata alapján pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghirdetett kortárs, esztétikailag és tartalmában 
igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázati 
felhívásra, amely pályázattal 5 OOO OOO Ft támogatást nyert a Budapest X. kerület, Szent 
László téren elhelyezendő Lechner Ödön - a szecesszió építészetének világhírű, iskolateremtő 
mestere és a magyar szecessziós építészet megteremtője - emlékére szaborcsoport 
elkészítéséhez. 
Az új szobor a Pataky István mellszobor helyén kerül elhelyezésre. A Képviselő-testület a 
452/2012. (XL 15.) KÖKT határozatban támogatta, hogy a Szent László téren (hrsz.: 39 126) 
jelenleg lévő Pataky István szobor kerüljön áthelyezésre Pataky István szülőházához 
(Budapest X. kerület, Bihari út 8/C) méltó módon. 
A Lechner Ödön szaborcsoport terveit a Budapest Történeti Múzeum Budapest Galéria 
művészeti bírálóbizottsága jóváhagyta, a szaborcsoportot Zsemlye Ildikó kőbányai 
szobrászművész készíti. 

A szaborcsoport elhelyezésének és környezetének komplex rendezési tervei elkészítésére a 
Land' A Táj- és Környezettervezési Műtermet kértük fel. 
A Budapest Galéria művészeti bírálóbizottsága által továbbdolgozásra javasolt elhelyezés 
figyelembevételével készült el a koncepcióterv két változatban. 

Az "A" alternatíva oldottabb, "organikus" kialakítással utal a szecesszió 
formavilágára. A szimbolikus lépcsők lehetőséget adnak az építészeti korszakot teremtő 
életpálya kiemelkedő alkotásainak névszerinti megjelenítésére a kőfelületbe 
"ornamentikaként" írt szöveg formájában. 

A "B" alternatíva feszesebb, architektonikus kialakítású, szabályos megbillentett 
körforma, amelybe a lépcsők "húrként" feszülnek. Itt nem szöveges beírás, hanem zsolnai 
pyrogranit motívumok utalnak Lechner munkásságára, amelyek a teret körbezáró alacsony 
kőfalon nyerhetnek elhelyezést. 
Mindkét változatban a szobrot burkolatha süllyesztett, súroló fényt adó fényvetők világítják 
meg, a lépcső élvonalát és a kiemelendő motívumokat led mikro pontfények hangsúlyozzák. 

A koncepcióterv munkaközi egyeztetésen résztvevők és szakmai véleményt adók az "A" 
változat továbbtervezését javasolták azzal, hogy a "B" változat zsolnai motívumai is 
beemelésre kerüljenek a végleges tervbe. 
A koncepciótervben szereplő környezetrendezési terv Andor Anikó /tervező/ 

közreműködésével a bizottsági ülésen bemutatásra kerül. 
A szaborpályázat kiírása a szobor környezetének tervezési és kivitelezési munkát nem 
támogatja, amelynek forrása a polgármester általános tartalékkeretéből biztosított. 



A szaborcsoport elkészítésének és kihelyezésének végső határideje 2014. március 31. 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati támogatásával -
Zsemlye Ildikó kőbányai szobrászművész által - készülő Lechner Ödön szaborcsoport a 
szecesszió építészete világhírű, iskolateremtő mesterének és a magyar szecessziós építészet 
megteremtőjének állít emléket. A világhírű építész tervezte és az építését vezette a Szent 
László Római Katolikus Plébániatemplomnak, amely a szobor impozáns hátteréül szolgál. A 
magyar építészet mesterének szobra jelentős művészeti értéket képvisel, és a bemutatott 
koncepciótervben szereplő környezetrendezési terv (A és B változat) méltó elhelyezést 
biztosít a szaborcsoport számára. 
A vázolt tervek színvonalas elhelyezést biztosítanak a szoborcsoportnak, amely Kőbánya 
egyik "ékköve" lesz. 
A környezetrendezés kivitelezésének becsült költsége az "A" változatban a tervezett 
díszvilágítással együtt l 0,2 M Ft + áfa, a "B" változatban 8,2 M Ft + áfa. 

Megvalásításra az "A" változat kerül azzal, hogy a "B" változat zsolnai motívumai IS 

beépítésre kerülnek a végleges kiviteli tervbe. 

A döntés meghozatala Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 
23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete 26. § (l) bekezdése alapján a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 
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