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Poméz Varos Onkorményzat
Képviselé-testiilete

ELOTERJESZTES
a Képvisel6-testilet 2021. januar 28.-i tilésére

A Krug Miivészeti Egyesiilete altal felajanlott Nikola Tesla emlékmit
elfogadasara és anyagkéltség vallalasara

A Krug Miivészeti Egyestilet 1134 Budapest Dézsa Gydrgy tit 140., képviseléje Gyurity
Milan, azzal a felajénlassal fordul Poméz Véros Onkormanyzatéhoz, hogy a miivészeti
egyesiilet altal elkészitett bronz Nikola Tesla mellszobrot az Onkorményzatrészére Atadja.

A Krug Miivészeti Egyestilet olyan civil szervezet, amely a magyarorszégi szerb miivészeket,
kéztiik frdkat, kéltéket, festdket, zenészeket egyesit, és amely az egyetlen ilyen tipusii
nemzetiségi szervezet Magyarorszdgon. A Miivésztelepen értékes miivészeti alkotdsok
sziilemek, koztiik festmények, grafikdk, fot6k és szerb nyelvii irodalmi alkotdsok,
amelyek a szerbekitteni életének bizonyitékaként maradnak fenn a kévetkezé generdciék
szamara.

A Krug Miivészeti Egyesiilet fontos feladaténak tekinti a szerb kézésség kultirdjanak és
hagyoményainak dpolasét és népszertisitését, ennek érdekében ebben a projektben is
lemondtak a szok4sos honordriumré]l. Az ar nem tartalmazza a miivész dijat, és a szobor
gyartésanak munkadijét sem. Az egyesiilet kérése, hogy a szoborral kapcsolatosan a
felajaénlast szerzédés formajaban kivanja dtadni, amely tartalmazza az Onkorményzat részérél
az egyesiilet szimara az anyagkéltség dijanak vallalését (500000 Ft), és a szobor
feldllitasdval, szallitasdval kapcsolatos dijakat. Errél a Krug Miivészeti Egyestilet szamlatAllit
ki az Onkorményzat részére, amit alkotémiivészeti tevékenység cimén.
A szobor talapzaténak tervezésében, és tovdbbi tervezési, valamint adminisztrdciés
folyamatokban az egyestilet egyiittmiikédne. A szerzédés megkétése és a szdmla
kiegyenlitését kévetéen a szobrot 7 napon beliil 4tadnaék az Onkorményzatrészére a tovdbbi
munkdlatok elvégzése céljabdl. A talapzaton szeretnék feltiintemi Nikola Teslarél sz6lé
informaciékat, a mfivész Zoran Ivanovié nevét és a Krug Miivészeti Egyesiilet jelentdségét a
projektben més résztvevékkel kézésen, szerb és magyar nyelven egyarant.



2011. évi CLXXXIX. térvény (Motv.) 42. § 8. pontja értelmében a képviseld-testiilet 4t nem

ruhdézhat6 hatdskérébe tartozik a ,,8. kézteriilet elnevezése, kéztéri szobor, miialkotas

allitasa;”.

A veszélyhelyzet kihirdetésérél sz616 478/2020 (XI.3.) Kormanyrendelet 1.§-aban kihirdetett

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztr6favédelemrél és a hozzd kapcsoléd6 egyes torvények

modositasar6l sz6l6 2011. évi CXXVIII. térvény 46. § (4) bekezdése alapjan a

képviselétestiilet hataskéreit ugyanakkor a polgarmester gyakorolja.

A szoborelhelyezésére vonatkoz6 déntés elékészitése soran széles kérii egyeztetést tartok

sziikségesnek.

Indokolt megvizsgélni mind a szobor 6ndllé elhelyezésének, mind pedig egy olyan teriilet,

sétény kialakitasdnak lehet@ségét, ahol a varos jeles sziilétteit, és a varoshoz kétéd6 jeles

személyiségeket dbrézolé miialkotasok keriilnének elhelyezésre.

Javaslatként meriilt fel eddig a Varoshdza el6tti zdldfeliilet, a Teleki-Wattay kastély kertje, a

SzentIstvan tér, és az Orékségudvart a Dera patak tervezett gyaloghidjaval ésszekoté teriilet.

Az eléterjesztés melléklete az elkésziilt mellszoborrél a profilbél (1. melléklet), illetve

szemb6l (2. melléklet) készitett foté, a Krug Miivészeti Egyesiilet birésdgi nyilvantartasba

vett adatait tartalmazé kivonat (3. melléklet), valamint az énkormanyzatnak kiildétt levél (4.

melléklet).

Kérem a hatdrozati javaslat elfogadasat.

Pomaz 2021.januar 19.

 



Pomaz Varos Onkormanyzat
-.-/2020(.....) szamu Onkormanyzati hatdrozata

A Képvisel6-testiilet 2021. januar28.-i iilésére
A Krug Miivészeti Egyesiilete Altal felajanlott Nikola Tesla emlékmii elfogadasara és

anyagkéltség vallalasarél

Pomdz Véros polgdrmestere a veszélyhelyzet kihirdetésér6l sz6l6 478/2020 (X1.3.)
Kormanyrendelet 1.§-aban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztréfavédelemrél és
a hozzé kapcsol6d6 egyes térvények mddositdsar6l sz616 2011. évi CXXVIIL. torvény 46. §
(4) bekezdése alapjan, Pomaz Varos Onkormdnyzata Képvisel6-testiiletének hatdskérében
eljarva a képvisel6-testiiletmek és a Magyarorszég helyi énkorményzatairél sz6l6 2011. évi
CLXXXIX.térvény (Métv) 13. § (1) 1. pontjaban és 42. § (8) alapjdban régzitett jogkdrében
az alabbi hatarozatot hozza:

1. Poméz Varos Onkorményzata elviekben egyetért azzal, hogy a Krug Miivészeti
Egyesiilet altal Pomazon térténé elhelyezésre felajanlott, Zoran Ivanovié dltal alkotott
Nikola Tesla mellszobrot - az elédllitésa sorén felmeriilt 500.000.- forintos
anyagkéltség megtéritése mellett - elfogadja.

2. Pomaz Varos Onkorményzata felkéri a Polgdrmestert, hogy

a) az 1. pont szerinti szerz6dés tervezetét készitse eld,
b) a féépitész, a KOSB tagjai, tovdbbd a targyban érintett civil szervezetek

bevondsdval tegyen javaslatot ~ a varhaté kéltségekre is kitérve - a szobor
elhelyezésének helyére, és kérmyezetének kialakitasara,

és terjessze azokat j6vahagydsra a képviseld-testiilet elé.

Felelés: Leidinger Istvan Polgérmester,
Hatarid6: 2020. februdr 25.
Végrehajtasban kézremikédik: Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztdly
Végrehajtasréljelentést tesz: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztdly

 







A szervezet alapadatai -- Nyomtatás
Szervezet nyilvántartási száma 01-02-0012959
Megnevezés KRUG Művészeti Egyesület
Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 140. fszt./25.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Országos azonosító 0100/60152/2008/2300002133237
Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék
Ügyszám 0100/Pk.60152/2008
Bírósági határozat száma Határozat sorszám nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedésének időpontja 2008.07.18
Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma 2018.04.13
Régi nyilvántartási szám formátum 12959/2008
Létesítő okirat kelte 2008.04.21
Egyesület formája egyesület
Cél szerinti besorolása kulturális tevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének /
módosításának / törlésének időpontja 2014.06.01

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím: Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás ?A szerb kultúra ápolása, a szerb-magyar kulturális

kapcsolatok erősítése, a kisebbségi identitás kulturális
kötődésen keresztül való bemutatása. A fiatal
alkotóművészek támogatása, részükre segítségnyújtás
képességeik kibontakoztatása érdekében.
Segítségnyújtás a fiatal alkotóművészek részére a
nagyközönség előtt történő bemutatkozás elősegítése
érdekében.?

Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselet
gyakorlásának módjáról Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői
Neve Gyurity Milán
Képviseleti jog terjedelme Képviseleti jog terjedelme nincs bejegyezve
Képviseleti joggyakorlás módja Képviseleti joggyakorlás módja nincs bejegyezve
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Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve Jaksity Iván
Képviseleti jog terjedelme Képviseleti jog terjedelme nincs bejegyezve
Képviseleti joggyakorlás módja Képviseleti joggyakorlás módja nincs bejegyezve
Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve
Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok
Adószám 18131299-1-41
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2008.07.18

Közösségi adószám HU18131299
Közösségi adószám státusza Bejegyzett
Közösségi adószám megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2008.07.18

Statisztikai számjel 18131299-9499-529-01
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2016.04.18

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 2 Megjelenített verzió: 6
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-------- Továbbított üzenet -------- 
Tárgy: Fwd: Hardi Péter alpolgármester részére

Dátum: Thu, 14 Jan 2021 13:28:41 +0100
Feladó: Péter Pál Hardi <csikovar@gmail.com>
Címzett

: 
jegyzo@pomaz.hu

Kedves Jegyző Úr!

Továbbítom Gyurity Milán úr levelét, amellyel a Tesla-szoborral
kapcsolatban megkeresett. Csatolok továbbá két felvételt a szoborról. A
tegnapi beszélgetésünk során felvetett szempontjaidat, ami a testületi
határozat előkészítéséhez szükséges - pontos helyszín, látványterv
készítése, a szobor környezetének kialakítása - intézem.

Üdvözöllek:

H. Péter

---------- Forwarded message ---------
Feladó: milan gyurity <milan.gyurity@gmail.com>
Date: 2020. dec. 7., H, 14:02
Subject: Hardi Péter alpolgármester részére
To: <csikovar@gmail.com>

Tisztelt Alpolgármester úr!

A Krug Művészeti Egyesület olyan civil szervezet, amely a magyarországi
szerb művészeket, köztük írókat, költőket, festőket, zenészeket egyesít, és
amely az egyetlen ilyen típusú nemzetiségi szervezet Magyarországon. Az
Egyesület, fennállásának 12 éve alatt, számos művészeti alkotás létrejöttét
valósította meg, amelyek mind a Magyarországon élő szerbek kulturális
örökségét képezik. Ezek között csak néhányat említünk meg név szerint: a
pécsi szerb ortodox templom udvarában megtalálható 3 nagy méretű
falfreskót, a Szent Szávát ábrázoló mozaikot a deszki „Szent Száva”
Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ falán, Jézus Krisztus, a Megváltó
nagy méretű ikonját a battonyai szerb ortodox templom apszisában, a díszes
kézzel faragott fakeresztet a hercegszántói szerbek nagy múltra tekintő
zarándok helyén a Vodica-nál és a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási
Nyelvű Iskola falain a közelmúltig látható murális alkotást, amely Szent
Száva, Vuk Karadžić és Dositej Obradović alakjait ábrázolta, ám az iskola
átépítése miatt sajnos lebontásra került.

A Krug Művészeti Egyesület tagjai fiatal magyarországi szerb művészek, akik
tevékenységükkel szünet nélkül a magyarországi szerb kultúra megőrzésén,
ápolásán fáradoznak. Törekvésük, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék
azt. Éves szinten több, mint 50 programot valósítanak meg, irodalmi estek,



kiadványok, kiállításmegnyitók, szakmai utazások keretében. Szerbiai
művészek vendégszereplésére teremtenek alkalmat, míg tagjaik a Belgrádi,
Budapesti és Frankfurti Könyvfesztiválokon is bemutatkoznak. Tevékenységünk
kiterjed a Város RTV internetes portál működtetésére és a Krug 360°
Nemzetközi Művésztelep szervezésére, amely tizedik, XII. évfordulóját
ünnepelte az idén. A Művésztelepen értékes művészeti alkotások születnek,
köztük festmények, grafikák, fotók és szerb nyelvű irodalmi alkotások,
amelyek a szerbek itteni életének bizonyítékaként maradnak fenn a következő
generációk számára.

Tehát, fontos feladatunknak tekintjük a szerb közösség kultúrájának és
hagyományainak ápolásán és népszerűsítésén munkálkodott, ez a projekt ís
egy ilyen kezdeményezés. A cél érdekében többen is lemondtak a szokásos
honoráriumról. Reméljük így segíthetünk egy értékes Tesla emlékmű
megvalósításában. Így a szobor megvalósítása részben egyesületünk ajándéka
egy olyan közösségnek, mely hasonló célokat képvisel. Sajnos nem tudunk
minden költségek kizárni. A műalkotás eszmei és becsült értéke többszöröse
a tervezett költségeket. Az egyesület ad számlát a Nikola Tesla bronz
mellszobor gyártási költségeinek egy részéről ami 500 000 forint. Ebben már
nincsenek olyan gyártási költségek, amiket mi a cél érdekében magunkra
vállaltunk. Az ár nem tartalmazza a művész díját, és a szobor gyártásának
munkadíját sem. Viszont a gyártáshoz szükséges anyag költségeit ki kell
fizetni. Erről számlát állítunk ki. Ez csak a bronz öntvény árát takarja,
ráadásul az is kedvezményes. A számlát egyesületünk alkotóművészeti
tevékenységként tudja számlázni. Továbbá, a talapzat legyártása a
„pomáziak” feladata lesz. A szerződés idei megkötését mi is támogatjuk,
ezzel biztosítva a projektet. A szobor talapzatának tervezésében és további
tervezési és adminisztrációs folyamatokban is szívesen segítünk. A
szerződés megkötése és a számla kiegyenlítését követően a szobrot 7 napon
belül átadjuk a további munkálatok elvégzése céljából. A talapzaton fel
kell tüntetni Nikola Tesláról szóló információkat, a művész Zoran Ivanović
nevét és a Krug Művészeti Egyesület jelentőségét a projektben,
természetesen más résztvevőkkel közösen, szerb és magyar nyelven egyaránt (
további megbeszélés alapján). Remélem első körben ennyi információ elég
lesz a szerződés megírása szempontjából.

Üdvözlettel,

Gyurity Milán

elnök

Krug Művészeti Egyesület

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 140. fszt./25.

Adószám: 18131299-1-41



Képviseli: Gyurity Milán, +36 30 1977669
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