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Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 16-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Betlehemi kompozíció állítása Gunarasban

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Készítő részéről ellenőrizte:
Enczel Istvánné csoportvezető, Polgármesteri Kabinet

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az év végéhez közeledve nemcsak az éves célkitűzések teljesítése, a következő év
feladatainak tervezése köti le a figyelmünket, hanem a készülődés is a Karácsonyra.
Magánemberként és városvezetőként is célunk a család és a szeretet ünnepét minél
meghittebbé, szebbé varázsolni a városlakók és a városba érkezők számára is.
Az ünnepi készülődés jegyében előzőleg már döntöttünk egy adventi úszó gyertyatartó
tervezéséről, szervezzük a programokat az adventi vasárnapokra, készülünk a
városháza előtt megrendezésre kerülő karácsonyi vásárra.
Úgy gondolom, ebből az ünnepi hangulatból nem maradhat ki Gunaras sem. Az ott
működő vállalkozókkal történt egyeztetéseken javaslatként hangzott el a fürdőtelep
központjában – a szökőkút mellett – egy betlehemi kompozíció elhelyezése.
Figyelembe véve a közeli időpontot, az anyagi lehetőségeinket és a helyszínt, egy
faragott, 3 alakból álló alkotás felállítását javaslom. Több ajánlatot megnéztünk, több
fafaragóval egyeztettünk, míg megtaláltuk Törő György szekszárdi fafaragó, népi
iparművész alkotásait. (Az alakokról készült fotók az előterjesztés mellékletét
képezik.) Művész úr a Józsefből, Máriából és a Kisdedből álló együttest 250.000,-Ft +
áfa áron kívánja értékesíteni. Az előzetes tárgyalások alapján a vételár kiegyenlítése 2
részletben történik. A 1. részletet 2016. január 5-ig, a 2. részletet 2016. március 15-ig
kell megfizetni.
Terveink szerint a betlehemi kompozíció egy fából készült, jászolt szimbolizáló tető
alatt kerül elhelyezésre, hisz ez teszi teljessé az alkotást és egyben védi is azt a
csapadéktól. A kompozíció védelmét kamerával oldjuk meg. Az előzetesen bekért
ajánlatok alapján a faszerkezet előállításának költsége 150.000 forint, az
akkumulátoros kamera beszerzési ára 50.000,-Ft.
Kérem Képviselőtársaimat, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával
támogassák a betlehemi kompozíció Törő György fafaragó, népi iparművésztől történő
megvásárlását és annak a Dombóvár, Kernen téren történő elhelyezését.
Határozati javaslat
betlehemi kompozíció állításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Törő György
fafaragó, népi iparművész 3 alakból álló betlehemi kompozíciójának megvásárlását
azzal, hogy az alkotás az advent időszakában a Dombóvár, Kernen téren kerül
felállításra. A képviselő-testület a kompozíció megvásárlására a 2016. évi
költségvetésében bruttó 317.500 forintot biztosít.
A Képviselő-testület jóváhagyja a kompozíció elhelyezésére alkalmas – jászolt
szimbolizáló – faszerkezet elkészítését (150.000,-Ft) és 1 db, a betlehem
vagyonvédelmét szolgáló akkumulátoros kamera (50.000,-Ft) beszerzését.

A képviselő-testület a költségekre a város 2015. évi költségvetésének VII. 17. (Illyés
Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása) sorából 200.000
forintot csoportosít át.
Határidő:

2015. november 20. – a szerződés megkötésére
2015. december 6. – a kompozíció felállítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

