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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület által önállóan alapított Hamulyák Közalapítvány ismét aktívan
dolgozik az alapító által megfogalmazott célokért. A kuratórium legutóbbi ülésén
javaslatként fogalmazódott meg egy újabb értékes köztéri szobor megvásárlása, ami
Párkányi Raab Péter alkotása. A művészt és a városunkban megtalálható műveit jelen
előterjesztésben már nem kívánom bemutatni, hisz ezt a Buzánszky szoborról szóló
előterjesztés tartalmazza.
A közalapítványunk által megvásárolni kívánt szoborról készült fotó az előterjesztés
mellékletében megtalálható. A bronzból készült alkotás az elképzelések szerint a
víztorony mögött, az Ogulin udvarban kerül elhelyezésre, kb. 15 méterre a járdától.
Méretéről annyit, hogy a női alak életnagyságú, talapzattal együtt közel 2,5 méter
magas.
A Hamulyák Közalapítvány ennek az értékes és monumentális alkotásnak a
megvásárlásához 7.600 ezer forint kölcsönt kér Önkormányzatunktól, melynek
visszafizetését 2018. december 31-ig vállalja. A kölcsön folyósítását 2 ütemben –
60%-ot az idei évben, 40%-ot 2017. év elején – kéri. Fedezetként a megvásárolni
kívánt szobrot ajánlják fel, aminek piaci értéke 20 mFt + áfa, mely jelentősen
magasabb a kölcsön összegénél.
Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom a Hamulyák Közalapítvány elképzelése támogatandó, hisz egy újabb
gyöngyszemmel gazdagodhat városunk, ezért kérem az alábbi határozati javaslat
támogatását.
Határozati javaslat
a Hamulyák Közalapítvány részére kölcsön nyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 31-i
visszafizetési határidővel 7.600 ezer forint kölcsönt nyújt a Hamulyák Közalapítvány
részére Párkányi Raab Péter szobrának megvásárlásához. A kölcsön folyósítása 2
ütemben - 60% a 2016. évben, 40% 2017. év elején - történik, fedezete a megvásárolt
alkotás.
Határidő: 2016. május 20. – a kölcsönszerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Szabó Loránd
polgármester

