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Tisztelt Képviselő-testület
Ez év januárjában felhatalmazást kaptam a képviselő-testülettől, hogy a Varga Gábor
kisplasztikáiból álló betlehemi kompozíció bővítéséről és víztoronynál történő
elhelyezéséről egyeztessek.
A kompozíció bővítéséről, a bemutatásra kerülő témákról már döntöttünk. A szobrok
biztonságos és a víztorony környezetéhez, illetve az alkotáshoz illő elhelyezésről több
vállalkozóval egyeztettem. Ez alapján az installáció elkészítését alábbiak szerint
javaslom: a felületkezelt fenyőből készült asztallap fölé nádfedés kerüljön, ami az eső
elleni védelem mellett díszítőelemként is szolgál. Az alkotás vandalizmus elleni
védelmét egy 2,5 méter magas, 4 mm vastag polikarbonát lemez szolgálja. Az
installáció hátfala festhető habos pvc. A víztornyot körül ölelő szerkezet 6 elemből áll,
ezek önállóan mozgatóak, tetszés szerinti darabszámban összeállíthatók és zárhatók.
Az előzetes egyeztetések alapján 1 installáció elem gyártási és helyszíni szerelésének
költsége 350.000,-Ft+áfa. E mellett a 2 db oldalfalat kell készíteni, ami az összeszerelt
elemek számától függetlenül az ívet lezárja.
Javaslom, hogy az előzetes tervek szerint a betlehemi kompozíció bővítése 2
lépcsőben történjen. Így a kiadások 2 év költségvetését terhelik.
Határozati javaslat
betlehemi kompozíció elhelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Gábor
keramikus betlehemi kompozíciójának a víztornyot körül ölelő, 6 elemből álló,
önállóan mozgatható installáción történő elhelyezését.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 6 db installáció 2 ütemben
történő gyártására - melynek becsült értéke összesen 2.800 ezer forint - indítsa a meg a
beszerzési eljárást.
A Képviselő-testület a kompozíció elhelyezésére a 2017. és 2018. évi költségvetésében
biztosít forrást.

Határidő:

2016. július 30. – a beszerzési eljárás megindítására
2016. november 20. – az 1. ütem (3 db) átadására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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