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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a 315/2015. (VI. 26.) számú határozatával döntött
arról, hogy a tulajdonában álló Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatti ingatlant – a
benne működő Dombóvár Város Könyvtára, valamint a Dombóvári Művelődési Ház
Nkft. elnevezések változtatása nélkül – Tinódi háznak nevezi el, ezzel is tisztelegve a
városhoz több szálon kötődő Tinódi Lantos Sebestyén előtt.
Az épületre a Lane Fabrika Kft. képviseletében Kenyeres László okleveles
építészmérnök tervezett - grafikus tervező által készített logók terveinek
felhasználásával - világító kivitelű homlokzat-feliratokat külön a művelődési házhoz
és a kávézóhoz (1. számú melléklet). A könyvtár esetében a doboz-szerkezetre a
melléklet 6. oldalán szereplő logó kerül elhelyezésre.
A tervezés során a téglalap, mint alapforma mellett, további szabályos, geometrikus
síkidomokat, valamint egyéb, a szöveg és grafika kontúrjához illeszkedő,
szabálytalanabb, egyedi formákat használtak fel.
Az épületről készített vázlatos tömegmodellen - mely a lényeges, hangsúlyos
homlokzati elemeket tartalmazza (kolonnád, ablakok stb.) - elhelyezve a tervező
szerint legalkalmasabb szerkezet az ellipszis forma, mely kontrasztban áll a ház
szögletes habitusával.
A táblákat a leginkább megfelelőnek tartott pozícióban, a kolonnádok síkjában, a
pillérek felső részénél helyezte el. Ezzel a pozícióval a táblák messziről is jól
láthatóak, anélkül hogy megbontanák a ház egységét, vagy komolyabb
tartószerkezeti igényük lenne. A tartószerkezet, bár a három doboz kissé eltérő
méretű, mindhárom táblánál azonos.
A reklámberendezések elhelyezése a Dombóvár város településképi védelméről szóló
32/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 10. pontja alapján
településképi bejelentési eljáráshoz kötött.
Kérem a Képviselő-testület támogatását a határozati javaslat elfogadásához.
Határozati javaslat
A Tinódi ház homlokzat-feliratainak elhelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a Tinódi ház
homlokzatán az 1. számú melléklet szerinti 3 db homlokzat-felirat elhelyezéséhez
azzal, hogy a kivitelezés költségét, továbbá a településképi bejelentési eljárás
lefolytatását a házban működő intézmények vállalják.
Határidő: 2016. május 10. – tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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