15. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április 25-i rendes ülésére
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros kerámiagyűjtemény 2
alkotásának cseréje
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár abban a szerencsés helyzetben van, hogy számos olyan híres és neves
sportolóval, képzőművésszel büszkélkedhet, akik városunkban születtek, innen
indították pályafutásukat. Közülük az egyik kiemelkedő személy Majoros János,
Munkácsy-díjas keramikus, városunk díszpolgára, aki Dombóváron született, itt
végezte elemi és középiskolai tanulmányait. 2007-ben szülővárosának ajándékozott
alkotásaiból jött létre a Majoros Gyűjtemény, melynek jelentős része jelenleg a
városháza épületében tekinthető meg.
Az idei évben a Város hete rendezvénysorozat keretében április 6-án kiállítás nyílt a
keramikus alkotásaiból, mely május 10-ig tekinthető meg a róla elnevezett galériában a
Tinódi Házban. A tárlatot Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas magyar színész nyitotta
meg, aki műkedvelő és műgyűjtő, számos Majoros kerámia birtokosa. A
képzőművészet vonalán kialakult kapcsolatnak köszönhetően a város kulturális
palettája is bővülhet, hiszen művész úrral való egyeztetéseket követően sikerült
elérnünk, hogy egy olyan, az ő rendezésében készült színdarab kerüljön a Tinódi Ház
színpadára még az idei évben, melyre amúgy nem lett volna lehetőség, hiszen Alföldi
Róbert 2019-es programterve már telített volt.
Művész úr megismerve a dombóvári Majoros gyűjteményt, azzal a kéréssel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy a saját gyűjteményéből 3 db Majoros alkotást elcserélne
önkormányzatunk tulajdonában lévő 2 db alkotásra az alábbiak szerint:
Méret: 35 cm x 41 cm

Átmérő: 45 cm

Méret: 35 cm x 41 cm

A fenti három alkotás felajánlásáért cserébe a műgyűjtő az alábbi két, az
önkormányzat tulajdonában lévő Majoros kerámiát kéri cserébe:

Méret: 43,5 cm x 79,5 cm
Méret: 122,5 cm x 63 cm

A kerámiák művészeti értékét illetően értékbecsléssel nem rendelkezünk, de a képek
méretéből, a megjelenített formák és művészi kidolgozás alapján a csere alapját
képező kerámiák egyenértékűnek számíthatnak.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat tulajdonában álló művészeti
alkotások és egyéb kulturális javak a korlátozottan forgalomképes vagyoncsoportba
tartoznak. A rendelet értelmében korlátozottan forgalomképes vagyonelem
elidegenítése, gazdasági társaságba, alapítványba vagy közalapítványba való vitele a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik és csak a képviselő-testület által kikötött
funkció mellett lehetséges, amennyiben a vagyonelem közfeladat ellátásához
feleslegessé válik.
Erre tekintettel javaslom a csereszerződésben kikötni, miszerint legyen lehetőségünk
arra, hogy 5 évente egy alkalommal az elcserélt kerámiákat kiállíthassuk Dombóváron.
Kérem Képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros-kerámiagyűjtemény két alkotásának
cseréjéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat
tulajdonában lévő, Majoros János által készített két darab kerámia cseréjéhez Alföldi
Róbert gyűjtővel, aki a tulajdonában lévő Majoros-gyűjteményből három darab
plasztikát biztosít helyette.
2. A Képviselő-testület a csere feltételeként kiköti, hogy Alföldi Róbert az elcserélt
kerámiákat a kulturális javakra vonatkozó szabályok szerint köteles használni,
valamint biztosítania kell Dombóvár Város Önkormányzata számára, miszerint 5
évente egy alkalommal az elcserélt kerámiákat térítés nélkül kölcsönadja egy
Dombóváron rendezett kiállítás időtartamára.
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