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Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületünk a 208/2015. (IV. 30.) számú határozatával döntött, hogy
pályázatot ír ki Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító
képzőművészeti alkotás elkészítésére, majd szeptemberben a határidőt
meghosszabbította, mivel nem érkezett be megfelelő pályamű.
Az újbóli pályázat beadási határideje ez év februárjában lejárt. Az új kiírásra egy
pályamű került benyújtásra, ami az eddig beadott makettekhez hasonlóan ábrázolja
Buzánszky Jenőt.
Buzánszky Jenő közvetlen és dinamikus személyiség volt, amit hűen tükröz egy
jellemző mozdulata, egy játékos, rövid sarkazó rúgás. E mozdulatot filmfelvétel is
rögzíti, amit megmutattam ifj. Buzánszky Jenőnek is, aki nagy örömmel fogadta
javaslatomat, hogy ezt örökítse meg az Édesapjáról készülő szobor.
Véleményem szerint, ha a pályázat kiírásától eltelt 1 évben felhívásunkra nem érkezett
az elképzeléseink szerinti pályamű, a szobor elkészítését közvetlenül egy általunk erre
alkalmasnak tartott képzőművésszel kell elkészíttetnünk. Erre a jogszabályi lehetőség
is adott, hisz a vagyonrendeletünk és a közbeszerzési törvény is lehetőséget ad egyedi
művészeti alkotás beszerzési eljárás nélküli megszerzésére.
Úgy gondolom az ország egyik legismertebb és elismertebb portrészobrot készítő
művésze Párkányi Raab Péter. Talán valamennyien ismerik az Új Nemzeti Színház
parkjában álló egész alakos szobrait, de városunk is büszkélkedhet két alkotásával: a
Gyöngy születése című plasztikával és a II. Világháborús emlékművünknek is ő az
alkotója.
A közelmúltban egyeztettem Párkányi művész úrral, aki - amennyiben a képviselőtestület támogatja a javaslatomat – vállalja Buzánszky Jenő életnagyságú bronz
szobrának elkészítését a jellegzetes mozdulattal. Művész úr az alkotás elkészítését,
helyszínre szállítását és elhelyezését 9.600.000,-Ft+áfa tiszteletdíjért vállalja a
következő fizetési ütemezéssel:
• a szerződés aláírását követően előlegként 30%
• az 1:1 arányú gipszminta elkészítését és a Lektorátusi véleményezést, valamint a
képviselő-testületünk jóváhagyását követően 20%
• a felállítást, átadást követően a fennmaradó 50%
Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, hogy városunk híres szülötte előtt, halálának 2.
évfordulóján - 2017. január 11-én - egy róla készült szobor avatásával tisztelegjünk.

Határozati javaslat
Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti
alkotás beszerzéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon elvi döntést hozza,
hogy felkéri Párkányi Raab Péter szobrászművészt Buzánszky Jenőről egy
életnagyságú bronzszobor készítésére, mely a város híres szülöttét egy rá jellemző,
sarkazó mozdulattal ábrázolja.
A képviselő-testület az alkotás elkészítéséért, helyszínre szállításáért és elhelyezéséért
a 2016. és 2017. évi költségvetésének terhére 9.600.000,-Ft+áfa tiszteletdíj kifizetését
vállalja a következő ütemezéssel:
• a szerződés aláírását követően előlegként 30%
• az 1:1 arányú gipszminta elkészítését és a Lektorátusi véleményezést, valamint a
képviselő-testületünk jóváhagyását követően 20%
• a felállítást, átadást követően a fennmaradó 50%
A képviselő-testület a végleges döntés meghozatala előtt kikéri Dombóvár város
lakosságának a véleményét a szobor felállításáról és annak támogatottságáról,
különösen az összegszerűség tekintetében.
A képviselő-testület a közvélemény-kutatás lebonyolítására és megszervezésére felkéri
a Polgármestert, az ehhez szükséges költségeket 200.000, Forint összeg erejéig a város
költségvetéséből fedezi.
A Képviselő-testület a végleges döntést a közvélemény-kutatás eredményének
ismeretében hozza meg.
Határidő: 2016. június 30. – Közvélemény-kutatás befejezésére
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