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ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 31. napján tartandó ülésére
Tárgy:

Kültéri szobrok elhelyezése

Az előterjesztést készítette: Kánya Erika igazgatási ügyintéző

Előadó:

Kalász Zoltán bizottsági elnök

Tárgyalta: HB, PVÜB, Jankovich, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonboglár Városi Önkormányzat képviselő-testülete az előző évek során
kifejezte elkötelezettségét a város tulajdonában lévő szobrok, köztereken történő
elhelyezésének ügye mellett. A 183/2015 (V.27.) KT számú határozatában döntött
arról, hogy el kívánja helyezni a város tulajdonában lévő szobrokat, és felkérte Pór
Péter főépítészt, hogy az általa választott szakmai segítőkkel a város tulajdonában
lévő szobrok elhelyezését készítse elő.
2015. decemberében Farkas Ádám Kossuth díjas művésszel és Vásárhelyi Tiborral
sor került a lehetséges szobor-elhelyezési területek megtekintésére. „Feladatul és
célul tűzték ki, hogy a város tulajdonában felhalmozódott értékes szoborművek
megtalálják méltó helyüket, ezáltal erősítsék és reprezentálják saját polgárainak és
a nagyszámú nyaralóvendégének a kulturális igényességet.”
Farkas Ádám levelében arról tájékoztatta a polgármester urat, hogy „két helyszínt
találtak kiemelkedően jónak a Balaton parti strandterületet, és a kápolnák körüli
gyönyörűen kialakított sétáló parkot”. „A helyek funkciója és hangulata alapján
hozták meg egyértelmű javaslatukat.”
A szakmai vélemények figyelembe vétele mellett, a gyakorlati szempontok és a
rendelkezésre álló lehetőségek alapján Pór Péter főépítész az alábbi két mű
elhelyezését javasolja 2016-ban, mindkét esetben az Árpád-házi Szent Erzsébet
Emlékparkban:
- Csíkszentmihályi Róbert Kossuth díjas művész, Legény című szobra a tó
felőli sétaút kanyarjában, egy kb. 2 m átmérőjű, kör alakú, murva alapon kerüljön
elhelyezésre, úgy hogy a zöld bokrok nyújtsák a hátteret,
- Farkas Ádám Kossuth díjas művész,Csavart Oszlop című műve pedig a füves
teresedés közepére kerüljön, mivel a mű minden nézetből attraktív.

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonboglár Város Képviselő-testülete elfogadja Pór Péter főépítész javaslatát,
miszerint 2016-ban, Csíkszentmihályi Róbert Legény című szobra és Farkas Ádám
Csavart Oszlop című alkotása kerüljenek elhelyezésre Balatonbogláron az Árpádházi Szent Erzsébet Emlékparkban.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

