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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 205/2016. (V. 5.) számú
határozatával azon elvi döntést hozta, hogy felkéri Párkányi Raab Péter
szobrászművészt Buzánszky Jenőről egy életnagyságú bronzszobor készítésére, mely a
város híres szülöttét egy rá jellemző, sarkazó mozdulattal ábrázolja. Mivel művész úr
az alkotás elkészítését, helyszínre szállítását és elhelyezését 9.600.000,-Ft+áfa
tiszteletdíjért vállalja, képviselő-testületünk a fenti határozat értelmében a végleges
döntés meghozatala előtt kikérte Dombóvár város lakosságának véleményét a szobor
állításáról, különös tekintettel annak összegszerűsége miatt.
A közvélemény-kutatást a 7200 című újságban közzétett kérdőívvel kezdtük. Ezt
követően több városi rendezvényen, valamint a hivatalban is lehetőség volt a kérdőív
kitöltésére és leadására.
Szeptember 15-ig közel 400 kérdőívet töltöttek ki, az alábbi eredménnyel:
Arra a kérdésre, hogy „egyet ért Ön azzal, hogy Buzánszky Jenőnek, városunk
díszpolgárának, a nemzet sportolójának tiszteletére szobrot állítsunk a Szuhay
Sportközpontnál” a válaszadók 84%-a (324 fő) szavazott igennel és 16 % (61 fő)
nemmel.
Közel azonos azok száma, akik a megvalósítást csak pályázati forrásból támogatják és
azoké, akik az alkotás beszerzését abban az esetben is támogatják, ha az csak a város
költségvetéséből lehetséges. A kizárólag pályázatból történő megvalósítást a
válaszadók 46%-a (149 fő) támogatja, 162 fő (50%) javasolja az alkotás
megvalósítását a város költségvetéséből is. A leadott szavazatok 4%-a érvénytelen
volt, mert 13 fő mindkét finanszírozási formára igen szavazatot adott.
A) alternatíva
Határozati javaslat
Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti
alkotás beszerzéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzánszky Jenőt ábrázoló
szobor állításával kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményének ismeretében felkéri
Párkányi Rabb Péter szobrászművészt Buzánszky Jenőről egy életnagyságú bronz
szobor készítésére, mely a város híres szülöttét egy rá jellemző, sarkazó mozdulattal
ábrázolja.
A képviselő-testület az alkotás elkészítéséért, helyszínre szállításáért és elhelyezéséért
a 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-testület jóváhagyását követően 20%

• a felállítást, átadást követően a fennmaradó 50%
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy használjon ki minden pályázati és
egyéb támogatási lehetőséget Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának, a Nemzet
Sportolójának emléket állító szobor elkészítéséhez.
Határidő:

2017. január 15. – a szerződés elkészítésére
2018. január 11. – a szobor felállítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
B) alternatíva
Határozati javaslat
Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti
alkotásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Buzánszky Jenőt ábrázoló
szobor állításával kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményének ismeretében úgy
határoz, hogy a képzőművészeti alkotást kizárólag pályázati és egyéb támogatásból
valósítja meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati lehetőségek figyelemmel
kísérésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

