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Göd Város Önkormányzat 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel: 27/530-030

Előterjesztés
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület, 

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság és 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

soron következő ülésére

Tárgy: Döntés művészeti alkotás felajánlás elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület

Toronya Laura szobrászművész az önkormányzat részére adományként, ajánlotta fel az egyik 
alkotását, közterületen történő elhelyezésre. Az alkotást 10 éve készítette, süttöi mészkőből, a mérete 
100x50x180 cm, témája angyal szobor/nöi ülő alak.
Eredetileg a Megyeri Temetőbe került volna elhelyezésre, de az ottani új vezetés nem tartott igényt az 
elkészült szoborra. A művész eredetileg templomkertbe vagy temetőbe készítette, és elsősorban ilyen 
helyet keres a szobor számára, mert szeretné, ha védett helyre kerülne. A szobor együtt készült a 
posztamenssel, így annak elkészítésére nincs szükség. Jelenleg Budapesten az Epreskertben (Budapest, 
Bajza utca 41.) található, onnan kell darus kocsival elszállítani.

A szobrot ellenérték nélkül ajánlotta fel, viszont az egyéb felmerülő költségeket az önkormányzatnak 
szükséges állnia

A beruházási osztály egyeztetett a művésszel a szobor felállításához szükséges műszaki igényekről és azokra 
indikatív árajánlatokat kért be vállalkozóktól, valamint a művész is segített árajánlatokat bekérni:

Hivatal által 
beszerzett árak

Művész által 
beszerzett árak

A 700 kg súlyú szobor kijelölt helyre történő szállítása 200.000 Ft + Áfa 1 10.000 Ft + Áfa

A munkálatok alatt az 
autó óránként

12.000 Ft + Áfa/óra

A szobor alá szükséges egy 120x70x30 cm méretű alátét kő 
elkészíttetése, melyet a kőfaragónak egy tömbből szükséges 
kifaragni. Szentendrei telephelyi átadással

502.800 Ft + Áfa 672.000 Ft + Áfa

Beton alap készítése szükséges 130x180x30 cm-es 
méretben dupla soros vasbetonhálóval készítve

43.300 Ft + Áfa

A szobor alá kerülő szigetelő ólom lap 20.000 Ft + Áfa

Szobor impregnáló 15.000 Ft + Áfa

Az 1991. évi XX. törvény 109. §. érteimében művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati 
tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának 
képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi 
önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében 



a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A 
döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. 
A köztéren felállítandó képzőművészeti alkotások szakvéleményezését 2021. április elsejétől az 
OMSZ1 Nonprofit Kft. végzi. A szakvélemény díja: 100.000 Ft + Áfa

A fenti árak közül a kedvezőbbekkel és 2 óra várakozási idővel számolva a szobor felállítása kb. 
815.000 Ft + Áfa áron valósulhatna meg. Az alapanyag és szolgáltatási árak gyors emelkedése 
miatt 840.000 Ft + Áfa elkülönítése javasolt.

2022. október 19-én helyszíni bejáráson a művész a szobor elhelyezésére a Göd külterület 0202 hrsz. 
alatt felvett, kivett töltés megjelölésű ingatlan Bocskai utca végén található részénél a mellékelt 
vázrajzon szemléltetett helyet találta megfelelőnek.
Ez az ingatlan nem az önkormányzat tulajdonában áll, a Magyar Állam a tulajdonos és a Közép-Duna- 
Völgyi Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelő. A szobor ezen a területen történő elhelyezéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás szükséges a vagyonkezelőtől, melyet a polgármesteri hivatal már megkért.

A szobor elhelyezéséhez szükséges földmunkák elvégzésére Juhász Attila Piramis Építőház Kft. 
ügyvezető igazgatója egyéb munkákra a Gödi Rotary Klub és Kolonics Alapítvány is már felajánlotta 
a segítségét.

1. határozati javaslat:

.../2022. (IX..... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megvizsgálta Toronya Laura szobrászművész közterületen elhelyezendő szobor felajánlására 
vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:
köszönettel elfogadja Toronya Laura szobrászművész ülő nő alak témájú 100x50x180 cm 
nagyságú, süttöi mészkőből készült szobor felajánlását.

A szobor elhelyezésére a Göd külterület 0202 hrsz. alatt felvett, kivett töltés megjelölésű ingatlan 
Bocskai utca végén található rész (GPS koordináta: 47.710407, 19.129646) helyszínt jelöli ki.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint vagyonkezelőtől 
előzetesen megkért tulajdonosi hozzájárulás megérkezése után,

• rendelje meg a köztéri műalkotások szakvéleményezését az OMSZI Nonprofit Kft.-től, és
• készítse el a megállapodást,
• a szobor felállításához szükséges anyagok és szolgáltatások megrendelésére.

Az alapanyag és szolgáltatási árak finanszírozására 840.000 Ft + Áfa összeget különít el.

Valamint felkéri a Polgármestert, és a megállapodás aláírására.

Fedezet: feladattal nem terhelt tartalék

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: december 31.

2. határozati javaslat:

.../2022. (IX..... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



megvizsgálta Toronya Laura szobrászművész közterületen elhelyezendő szobor felajánlására 
vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

Nem fogadja el Toronya Laura szobrászművész ülő nő alak témájú 100x50x180 cm nagyságú 
süttői mészkőből készült szobrának felajánlását az egyéb felmerülő költéségek miatt.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022.

Balogh Csaba
Polgármester









Árajánlat süttöi mészkő szobor

A szobor mérete: 180 x 50 x 100 cm

Alátét kő:
120x 70x 50 cm
Az Ön által kért szobor posztamens ára, csiszolva 672 000 Ft + ÁFA lenne.
Ebben az árban a fózolás ára is benne van, csiszolás esetén erre külön árat nem számolunk. 
Korongvágottan 329 280 Ft + ÁFA lenne a tömb.
Üdvözlettel:
Matisz Zoltán
06 20 938 53 96
Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

Szobor szállítása és daruzás:

Epres kert- Siittő- Göd
110 ezer + áfa
Az autó óránként 12 ezer ft a munkálatok alatt

Bronz Lajos + 36 20 9277780

Beton alap:

120 x 70 x 50cm

További költségek:

A szobor impregnálása: 1 doboz impregnáló, remmers : 15 ezer ft

Remmers Ungarn kft. Biatorbágy

A szobor alá kerülő szigetelő ólomlap 0.4 mm 20 ezer ft

120 x 70 cm

Bronzker Bt. Bp. Szabolcs utca

Toronya Laura

+ 36 20 5238681
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Tisztelt polgármesteri hivatal / önkormányzat!

Kérem olvassák el a levelemet, amelyben helyet keresek az életnagyságú 
köszobrom számára.

Az alkotást tíz éve készítettem, anyaga süttői mészkő, mérete : 100 x 50 x 
180 cm, témája angyal szobor / ülő női alak, súly kb. 700 kg.
Eredetileg a Megyeri temetőben került volna elhelyezésre a megegyezés 
alapján, azonban az új vezetőség nem támogatja az alkotás elhelyezését 
az út mellet, mivel az állításuk alapján nincs szükségük szoborra / 
művészeti alkotásra a temetőben.
A hivatalhoz irányuló kérésemben, lehetőség lenne - e a városban az 
elhelyezésére. Eredetileg temetőbe vagy templomkertbe készítettem, 
elősorban ilyen helyet keresek számára, mivel szeretném ha védett 
helyre kerülne, (de más opcióra is nyitott vagyok).
A szobor együtt készült a posztamenssel így arra nincs szükség, viszont 
beton alap öntése, a talajvíz és a stabilitás miatt szükséges.
A szállításhoz és az elhelyezési munkálatokhoz igényelnék anyagi
támogatást, ha lehetséges, hiszen a szobor adóménykérrt 
téri helyszínre.
Várom mielőbbi válaszukat.

Polgáimesleri Hivatal, Gö

Érkezett:
2022 AÜS 1 7.

Elérhetőségek: Toronya Laura szobrászművész 
Budapest,+36 20 5238681 e-mail: toronya.laura
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TORON YA LAURA
VIZUÁLIS MŰVÉSZ / KÉPZŐMŰVÉSZ 
TANÁR

ELÉRHETŐSÉGEK
E- mail: toronya.laura@gmail.com

Telefon: +36 20 5238681

instagram: lauratoronya.artist

Budapesten élek és dolgozok

Szül: 1987

TANULMÁNYOK
2019- 2021 Jaschik Álmos Művészeti

Szakgimnázium /Tervező grafika

2012 Magyar Képzőművészeti Egyetem

Szobrászművész diploma

2013 Képzőművész tanári diploma

Budapest 2006-2012

2002-2006 Képző és Iparművészeti

Szakközépiskola Szobrász szak

GYAKORLAT
2016-2022 Vizuális kultúra tanár

2010-2022 Színházi díszlettervezés és kellék

készítés Thália, Madách, Szkéné színház

Díszletépítő, kellékes, maszkmester filmdíszlet

SZEZONÁLIS MUNKÁK
Kőszobrászati munkák

Restaurálási munkák

Aktív képzőművészeti tevékenység

Szabadúszó grafikai munkák

illusztrációk és online megjelenés

Tárgy fotózás, művészi fotózás

Művészeti workshopok

Időszakos kiállításokon való részvétel

KÖZTÉRI MUNKÁK
2010 Ülő női alak /180 x 50 x 100 cm / süttői 

mészkő

2010 El Kazovszkij síremléke / Farkasréti 

temető /180 x 60 x 25 cm / ruskicai márvány 

2008 Nóny Tibor dombormű / Semmelweiss 

Egyetem / bronz

DÍJAK
2019 Pedagógus ösztöndíj, Törökbálint Város

Önkormányzata

2015, 2017, 2018 Nemzeti Kulturális Alap alkotói 

támogatás

2009 Vadász György díj

2008 Finta díj

VÁLOGATOTT KIÁLLÍTÁSOK
2019 Tengeri játszmák, egyéni kiállítás, MKE,

Kálvária

2017 Nem úrtávkommunikációs eszközök, 

egyéni kiállítás, MKE, Fríz terem

2016 NKA pályázati kiállítás, Várkert Bazár, 

Budapest

2015 0 Bár, Kiskastély galéria, Zalaszentgrót

2012 Atádi tél, MKE, Barcsay terem, Budapest

2011 Érembiennálé, Sopron

2011 Nagyatádi faszobrász kiállítás, Nagyatád

2011 „A vakond felett a nap nem kel”, Kő Pál 

osztály kiállítása, Parthenón fríz terem, MKE 

2009 Fáik Miksa képzőművészeti fesztivál, 

Budapest

2007 Szolnoki Biennálé, Szolnok




