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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk eddig is nagy hangsúlyt fektetett városunkhoz köthető híres
művészek és sportólók előtti tisztelgésre, valamint a köztereink fejlesztésére,
szépítésére. Ezzel összefüggésben indítványozom az alább részletezett három darab
köztéri alkotás elkészítésének megrendelését Varga Gábor képzőművésztől.
Előzetes egyeztetések alapján Varga Gábor, városunk elismert képzőművésze vállalja,
hogy az alábbiak szerint elkészít három darab mellszobrot:
1. Szent László mellszobra, mely pirogránit anyagból készülne el 2017. augusztus
10-i határidővel, mely szobrot a Szent Lászlóról elnevezett parkban helyeznénk
el. A szobrot az augusztus 20-i ünnepség keretében avatnánk fel.
2. Arany János mellszobra szintén pirogránitból készülne, 2017. október 15-i
határidővel és Arany Jánosról elnevezett téren kerülne elhelyezésre. Ezen
mellszoborral tisztelegnénk a költő előtt halálának 135. évfordulóján.
3. Buzánszky Jenőről egy bronzöntvény mellszobrot készíttetnénk 2018. január 5-i
határidővel és a Szuhay Sportcentrumban helyeznénk el. A mellszobor
avatásával emlékeznénk meg városunk híres sportolójáról halálának 2.
évfordulóján.
A fent nevezett három köztéri alkotás összesen bruttó 1.000.000,- forintba kerülne.
Tisztelettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a javaslatomat annak
érdekében, hogy elkészülhessenek a mellszobrok.
Határozati javaslat
három darab köztéri alkotás megrendeléséről Varga Gábor képzőművésztől
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja három darab köztéri alkotás megrendelését Varga Gábor képzőművésztől bruttó 1.000.000,- forint vállalkozói díj ellenében az alábbiak szerint:
• Szent László mellszobor pirogránitból,
• Arany János mellszobor pirogránítból,
• Buzánszky Jenő bronzöntvény mellszobra.
A vállalkozói díj részét képezi 500.000,- forint készpénz előleg
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés tartalmának
jóváhagyására és aláírására Dombóvár Város Önkormányzata és Varga Gábor képzőművész, valamint felesége és művésztársa Péterfi Katalin között a három darab köztéri
alkotásra vonatkozóan, valamint felhatalmazza a további szükséges okiratok jóváhagyására.
Határidő: 2017. május 12.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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