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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert, Dombóvár Város Önkormányzata „A Szigeterdő
komplex turisztikai fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.115 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű
pályázatra. A projekt célja, hogy városunk egyik legjelentősebb műemlékvédelem alatt
álló köztéri alkotását új kompozícióba helyezze. A korábban készült tervek grandiózus
méretű beruházást irányoztak elő, jelentős üzemeltetési és parkfenntartási költséggel,
azonban a megjelent turisztikai felhívás jelentős mértékben korlátozta lehetőségeinket.
Mivel a pályázat 150 milliós beruházás felett ajándékbolt és büfé üzemeltetését írja
elő, ezért mindenképp arra törekedtünk, hogy 150 millió forintot nem meghaladó
projektet készítsünk elő. Ehhez azonban új, a rendelkezésre álló forrást figyelembe
vevő tervekre van szükség, mellyel ismét Török Péter Prima Primissima- és Ybl-díjas
tájépítészt kérnénk fel.
Az új tervek elkészítésénél az alábbi elvárások és igények merültek fel:
vízarchitektúra, vízre emelt sétányok, vízre komponált fásított sziget és többlépcsős
támfal elhagyása. Terveink szerint a Szigeterdőben szétszórt szobrok egy földhátból
emelt plasztikai térformához kötődnek, Horvay kompozíciójának megfelelően
bázisépítményre, lépcsős plintoszra kerül a 9 szobor az eredeti kompozíció
sorrendjében és magasságában. A Batthyány-kormány mindenki fölé magasodó
főalakja jelen esetben is Kossuth Lajos. A szoborkompozícióhoz kapcsolódva egy
centrális rendezvénytér kerül kialakításra, mely a hátfalak mentén elválasztott
szobortestek közé illeszkedik. A szobortestek közé zárt térforma gyepes lelátókkal,
függőkerttel ritmizált hely. A tradicionális ünnepségek mellett a szabadidős, rekreációs
tevékenységek, iskolai programok (színjátszás), hangversenyek és vetítések
helyszínéül szolgálhat, mely utóbbira a szobrok hátfala nyújt lehetőséget (az előzetes
látványtervet az előterjesztés melléklete tartalmazza).
Mivel műemlékvédelem alatt álló alkotást érint a fejlesztés, ezért a terveket
mindenképp véleményeztetni szükséges a Forster Központ Műemlékvédelmi
Tervtanácsával, mely soron következő ülését 2016. szeptember 13-án tartja.
A Kossuth-szoborcsoport új kompozícióba történő helyezése koncepciótervének
tervezési költsége 3 millió Ft + áfa, mely a következő ütemezésben kerül kifizetésre a
képviselő-testület támogató döntését követően:
-

1 millió Ft + áfa – Tervtanács ülését megelőzően
1 millió Ft + áfa - Tervtanács ülését követően
1 millió Ft + áfa - 2017. évi költségvetés terhére

A Szigeterdő természetvédelmi védettsége, valamint a Horvay alkotás
műemlékvédelme következtében kiemelten fontos a tervezés, ezért kérem
Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Kossuth-szoborcsoport új kompozícióba helyezésének terveztetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című
felhívásra beadott „A Szigeterdő komplex turisztikai fejlesztése” elnevezésű
támogatási kérelemhez kapcsolódóan jóváhagyja a korábban a Szigeterdőre
készített koncepcióterv újratervezését.
2. A Képviselő-testület a Kossuth-szoborcsoport új kompozícióba helyezését
tartalmazó koncepcióterv kidolgozásával a korábbi tervezőt, Török Péter
tájépítészt bízza meg.
3. A Képviselő-testület a 3 millió Ft + áfa tervezői díjat az alábbi ütemezésben
biztosítja a tájépítész részére:
- 1 millió Ft + áfa – Műemlékvédelmi Tervtanács ülését megelőzően
- 1 millió Ft + áfa - Műemlékvédelmi Tervtanács ülését követően
- 1 millió Ft + áfa - 2017. évi költségvetés terhére
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
tartalmának jóváhagyására és a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal – szerződés elkészítésére
2016. szeptember 13. – koncepcióterv tervtanács felé történő bemutatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

