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Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom az év egyik kiemelkedő időszaka világnézettől függetlenül az Advent.
E négy hétben valamennyien keressük az együtt töltött idő lehetőségét, a meghitt
hangulatot, készülünk a szeretet ünnepére. E hangulathoz hozzátartozik a gyertya, az
adventi koszorú és az ünnepi fények. Az elmúlt évben a város karácsonyi
díszvilágítása bővült néhány elemmel és jól sikerült karácsonyváró programot
tartottunk a Városháza melletti területen.
Az idei évben is felállítjuk a Városháza előtt a betlehemet, amit most többek kérésére
csak a karácsony utáni napokban bontunk el. Gunarasi vállalkozókkal tervezzük az
üdülőtelepen is egy betlehem felállítását. Tervezzük az elmúlt évihez hasonló
karácsonyi vásár megrendezését, de egy újdonsággal is szeretnénk meglepni a
dombóváriakat és az ide látogatókat. Az elképzelés szerint a Szállásréti-tó közepén egy
nagy úszó gyertyatartó kerülne elhelyezésre, amit advent négy hétvégéjén a tó másmás sarkához húznánk ki és gyújtanánk meg a benne elhelyezett gyertyát egy
kulturális program keretében. Ezt a gyertyatartót művészi formában, olyan méretben és
formában készíttetnék el, ami távolról is jól látható, abban a gyertya folyamatos égne,
látványos és ellenáll az időjárásnak. A gyertyagyújtást és az ahhoz kapcsolódó
programokat hagyományteremtő céllal tervezzük megrendezni. Célunk egy olyan
látványos, de mégis meghitt adventi programsorozat összeállítása, ami mind a
dombóváriak, mind az ideérkezők részére emlékezetes.
Amennyiben a képviselő-testület támogatja ezt az elképzelést, kérem felhatalmazását
egy ilyen adventi úszó gyertyatartó tervezésének megrendelésére, árajánlatok
bekérésére. Javaslom, hogy a beérkezett tervek és ajánlatok alapján a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság válassza ki a megvalósítandó gyertyatartót és a Képviselő-testület
2 millió forintig hatalmazzon fel a megrendeléshez szükséges kötelezettségvállalásra.
Határozati javaslat
Adventi úszó gyertyatartó tervezéséről és megvalósításához kapcsolódó
intézkedésekről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Szállásréti tavon az adventi időszakban gyertyatartó kerüljön elhelyezésre, amelyhez 2
millió Ft összeget hagy jóvá.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adventi úszó gyertyatartó tervezésével
kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot a beérkezett tervek alapján a gyertyatartó kiválasztására.
Határidő:

2015. október 10. - a tervezői szerződés megkötésére
2015. november 10. – beszerzési eljárás indítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság
Szabó Loránd
polgármester

