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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 szobrok biztonságos és a víztorony környezetéhez, illetve az alkotáshoz illő
elhelyezéséről több vállalkozóval egyeztettem, de még nem sikerült megtalálni az
árban is megfelelő megoldást
Varga Gábor művész úr örömmel fogadta megkeresésünket. A kompozíció bővítésére
Mária történetét javasolja ábrázolni Jézus születéséig, az alábbi bibliai események
bemutatásával:
- Gábriel arkangyal megjelenése Máriának – angyali üzenet,
- Mária felkeresi Erzsébetet,
- Mária közli Józseffel az örömhírt, hogy áldott állapotban van,
- Augustus császár rendeletére összeírják a birodalom lakóit,
- Mária és József elindulnak Betlehembe,
- Heródes utasítása a kisdedek megölésére.
A fenti eseményeket életképekkel, épített környezettel, valamint az installáció
hátfalára felfestésre kerülő képekkel teszi szemléletesebbé. A teljes kompozíció – a
jelenleg már meglévő alakokon túl – legkevesebb 25 nagy alakot tartalmaz.
Az egyeztetéseken Művész úr elmondta, hogy a kompozíciót – amennyiben felkérést
kap rá – ő az idei évben, egyszerre készíti el, mert egy egészként tudja csak
megálmodni a képeket. Tiszteletdíjként Varga Gábor 1.300 ezer forintot jelölt meg.
Javaslatot tett arra, hogy ez az összeg ne közvetlenül az ő részére, hanem a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel hatályos szerződései alapján 2016. március 31én fennálló minimális tartozása, valamint 2017. december 31-ig esedékes bérleti díjak
megfizetését vállaljuk át. Ez a konstrukció az ő számára azért lenne megnyugtató, mert
biztosítva látná a jövő év végéig a műhely és lakáshasználatot. Úgy gondolom a
javaslat önkormányzatunk számára is előnyös, hisz így a kompozíció árát 3
költségvetési éven keresztül, havi részletekben egyenlítjük ki.

Határozati javaslat
Betlehemi kompozíció bővítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Varga Gábor
keramikust az általa készített betlehemi kompozíció bővítésével, Mária történetének
Jézus születéséig történő bemutatásával, azzal, hogy az eseményeket életképekkel,
épített környezettel, valamint az installáció hátfalára felfestésre kerülő képekkel teszi
szemléletesebbé. A teljes kompozíció – a jelenleg már meglévő alakokon túl –
legkevesebb 25 nagy alakot tartalmaz.

A Képviselő-testület a kompozícióra 1.300 ezer forintot biztosít, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy ennek 3 évre történő ütemezéséről a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel és Varga Gáborral szerződést kössön.
Határidő: 2016. április 30 – a szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

