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ZENTA VÁROS 800 ÉVES FENNÁLLÁSA MEGÜNNEPLÉSÉT SZERVEZŐ 
BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 
Zenta város 800 éves fennállása megünneplését szervező bizottság, pályázatot hirdet 
Zenta 800 éves fennállása alkalmából,  Dudás Gyula a város helytörténészének 
tiszteletére egész alakos szobor,  képzőművészeti alkotás elkészítésére. 

A pályázat célja:  

Zenta városában Dudás Gyula helytörténész tiszteletére méltó emléket állító, esztétikailag 
és tartalmában igényes köztéri szobor megtervezése. 
 
A szobor helyszíne:  

Zenta, Fő tér, városi park - a mellékelt helyszínrajzon javasolt területen. 
A szobornak helyet adó többfunkciós tér a városi Múzeum előtt, műemlék épületek 
gyűrűjében található. Népszerű találkozó és pihenőhely, alkalmas hely városi 
rendezvények lebonyolítására. 

A városi park felújítására rendezési terv készült, az alkotásnak ebbe kell illeszkednie. 

Az alkotás mérete:  

A megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti 
környezethez illeszkedő, Dudás Gyula szellemiségét, karakterét, megjelenését 
szimbolizáló teljes alakos megformálás ( lehetséges: teljes alakos padon ülő szobor,  
teljes alakos álló szobor - alkotóra bízva). 

A tervezett szobor anyaga:  

Szabadon választható (kő, fém, bronz, tartós anyag, megfelelően rögzített módon). 

A kiíró nem tesz megkötést a szobor karakterére, anyagára, sem a választott 
technológiákra vonatkozóan, de elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a 



mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló 
legyen.  

Ugyanakkor elvárás, hogy a mű jelképrendszere jól értelmezhető legyen     

A pályaművek elbírálása:  

A pályamunkákat a Zenta város 800 éves fennállása megünneplését szervező bizottság 
értékeli.  

A pályázat eredményéről a kiíró a honlapján és e-mailben ad tájékoztatást a pályázók 
számára (www.zenta-senta.co.rs), és a NYERTES PÁLYÁZÓVAL felveszi a kapcsolatot az 
aklotás megvalósításának céljából. 

A nem díjazott pályaművek tulajdonjoga az alkotóé marad, azokat a pályázat kiírója nem 
honorálja. 

A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. 

A pályaműnek tartalmaznia kell:  

 a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, 
 látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,  
 műleírást, mely megjelöli a kivitelezendő mű méretét, anyagát, különleges technika 

esetén annak ismertetését is  
 az alkotás makettjét tetszőleges anyagból, vagy a makett bemutatását еlektronikus 

formában - nem kötelező, 
 az elhelyezés tervét (tervek) 1:100 léptékben 
 a megvalósítás részletes költségvetését, amely tartalmazza a szoborkompozíció 

megtervezését, a szobor és talapzatának szakszerű kivitelezését, kihelyezését, anyag 
és munkadíját 

 a megvalósítás időkereteit, 
 nyilatkozat- A Pályázó hozzájárul, hogy a kiíró a pályaművet  nyilvánosság előtt 

bemutassa.  

A pályaművek beadásának helye és ideje: 

2016. Február 12. (péntek) 8.00–15.00-ig. 
A pályázatokat Zenta város önkormányzatába  (24400 Zenta, Főtér sz. 1., iroda sz. 23) 
Településrendezési és építésügyi alosztályára kell eljutatni vagy elektronikusan az e-mail 
címre: vkornelija@zenta-senta.co.rs 
 
A szobor tervezett avatása:  
2016. szeptember 11., Zenta város napján 

 A pályázatból kizárásra kerül:  



 a határidő után benyújtott pályamű, 
 az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek 

nem tesz eleget, 
 a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű. 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás a vkornelija@zenta-senta.co.rs címen, vagy a 
024/ 655 - 472 telefonszámon kérhető. 

 



URBANISTIČKI PROJEKAT

REKONSTRUKCIJE GRADSKOG PARKA

LEGENDA:

GRANICA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA

GRANICA PREDMENTIH KATASTARSKIH  PARCELA

GRANICA OSTALIH PARCELA

REGULACIONA LINIJA

BROJ PREDMENTIH  KATASTARSKIH PARCELA

OBJEKTI

PLANIRANA FONTANA

PLANIRANI MUZIČKI PAVILJON

POSTOJEĆI MONTAŽNI OBJEKTI KOJI SE UKLANJAJU

POSTOJEĆE SKLONIŠTE KOJI NIJE U FUNKCIJI

PLANIRANA SKLUPTURA EUGENA SAVOJSKOG

PLANIRANA SKLUPTURA

PLANIRANE POVRŠINE ZA DEČJA IGRALIŠTA

POSTOJEĆE I PLANIRANE CVETNE LEJE

ZELENE TRAVNATE POVRŠINE

POSTOJEĆE / PLANIRANO DRVEĆE

POSTOJEĆE ŽBUNJE

POSTOJEĆE ČESME

POSTOJEĆI BAŠTENSKI HIDRANTI

POSTOJEĆE KLUPE

PLANIRANE KLUPE

POSTOJEĆI KANDELABRI

PLANIRANI KANDELABRI

PLANIRANE KANTE ZA SMEĆE

PLANIRANE PEŠAČKE POVRŠINE

POSTOJEĆI PARKINZI ZA PUTNIČKA VOZILA

POSTOJEĆI PARKING ZA BICIKLOVE

POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

POSTOJEĆI AUTOBUSKO STAJALIŠTE

POSTOJEĆE PEŠAČKE POVRŠINE

2

PP

PP

PP

PP PP

PP

PP

PP

PB

PB

AS

AS


