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Javaslat a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és
támogatására
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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Sándor  Frigyes  Alapfokú  Művészeti  Iskola
névadójáról készített szobor felállítását a szakmai zsűri támogatta. A szobor október 1-jei
felállítását  felújítási  kiadásokból  megelőlegeztük.  A szobor  2.050  E  Ft-os  kiadásának
költségvetési  forrása  a  költségvetési  rendelet  7.a  mellékletében  2.007  E  Ft,  a  7.b.
mellékletében  43  E  Ft  rendelkezésre  áll.  Javasoljuk,  hogy  a  mű  az  önkormányzat
vagyonnyilvántartásába kerüljön, ehhez fel kell értékeltetni.
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Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság
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JAVASLAT 
a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Sándor Frigyes szobor elkészültének előzményei:

1. A Közgyűlés - Izsák Máté képviselői indítványára - a 257/2014. (VI.19.) határozatával (1.
számú  melléklet)  1.934.633  Ft  pályázati  önrészt  biztosított  a  Sándor  Frigyes  Alapfokú
Művészeti  Iskola  melletti  területen  felállítandó  Sándor  Frigyes  mellszoborra,  Rohonczi
István alkotására, abban a reményben, hogy 2014. szeptember 1-jei beadási határidővel a
Nemzeti  Kulturális  Alap  Vizuális  Kollégiuma  pályázatot  jelentet  meg.  2014.  évben  a
közgyűlési  döntést  követően  már  nem  írtak  ki  pályázatot,  így  az  összeg  nem  került
felhasználásra.

2. 2015.  évben a  Közgyűlés  a  165/2015.  (IV.23.)  határozata alapján részt  vett  a Nemzeti
Kulturális Alap miniszteri pályázatán a mellszobor kivitelezése érdekében. (2. melléklet) A
Közgyűlés 2.000.000 Ft önrészt biztosított erre a célra. A pályázat nem kapott támogatást,
így az összeg nem került felhasználásra. A 2016. évi költségvetési rendelet 7. a melléklete 9.
sora tartalmaz erre a célra 2.007 E Ft-ot.

3. A 2016.  évi  dunaújvárosi Közművelődési pályázaton a művész vett  részt  (ROHO Bt.)  és
1.000.000,- Ft támogatást nyert el a Sándor Frigyes szobor megvalósítására.

4. A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola kérésére megrendeltük a szakvéleményt, a helyi
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális
alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  109.§-a
értelmében ugyanis:

„109.  § (1)  Művészeti  alkotás  közterületen,  valamint  önkormányzati  tulajdonú  épületen  való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselő-testülete ….
dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.”
5. A szakvéleményt – amelynek első része a Szent Pantaleon szobortervről szól – mellékeljük

az előterjesztéshez (3.  melléklet).  A Magyar  Alkotóművészeti  Közhasznú Nonprofit  Kft.  a
bemutatott modellt elfogadásra és kivitelezésre javasolta. A mellszobor a portrészobrászat
követelményeinek  megfelel,  karakteres.  A  szobor  tervezett  helyszínének  átépítését,
parkosítását javasolták, mert a mű csak egy szűk, intim környezetben érvényesülhet.

6. A  szobor  a  tervezett  időpontra  elkészült,  és  október  1-jén  -  a  környezet  részleges
rendezésével - átadásra került. 

7. Annak érdekében, hogy a szobor a tervezett időpontra felállításra kerüljön, Polgármester Úr
- a  DVG  Zrt-vel  kötött  vállalkozási  keretszerződésre  hivatkozva  -  megrendelte  a
szoborállításhoz kapcsolódó munkákat 2.050.263,- Ft értékben. (4. számú melléklet) 

A 2016. évi  költségvetésről  szóló rendelet  7. a melléklet 9. sora „Kulturális,  oktatási  és ifjúsági
feladatok”  „Sándor  Frigyes  szobor” előirányzatból  a  felhasznált  összeg  jelentős  része,  azaz
2.007.000,- Ft rendelkezésre áll, 43.263,- Ft pedig a 7.b. mellékletből fedezhető.

A szobor köztéren van, javasoljuk, hogy az önkormányzat vagyonnyilvántartásba kerüljön, ehhez
azonban fel kell értékeltetni a szobrot. Az önkormányzat különböző forrásokból biztosított forrást a
szoborhoz (7. a melléklet: pályázati keret, 5. c. melléklet: közművelődési pályázat, 7. b melléklet:
városüzemeltetési  kiadások  a  környezetrendezésre)  így  az  önkormányzati  ráfordítás  a  szobor
értékének megállapításakor nem mérvadó.

Javasoljuk  egy  átvételi,  és  a  művet  felértékelő  szakértő  bizottság  összehívását,  és  az  általuk
megállapított értéken lehet nyilvántartásba venni a művet. A zsűrizéssel kapcsolatos kiadásokra a
költségvetési rendelet  5.  melléklet  „Kulturális,  oktatási  és ifjúsági  feladatok”  alcím alatt  szereplő
„dologi kiadások” előirányzata fedezetet biztosít.



Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság  és  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság tárgyalta, véleményük:

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (X. 20.) határozata

a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezéséről és támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan engedélyezi,  hogy Rohonczi István
Sándor  Frigyesről  készített  bronz  mellszobrát  a  Sándor  Frigyes  Alapfokú  Művészeti  Iskola
(Dunaújváros, Bartók B. út 6/A.) előtti közterületre felállítsák.

2.  A  szobor  közvetlen  költségeinek  fedezete  a  költségvetési  rendelet  7.  a  melléklet 9.  sor
„Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” „Sándor Frigyes szobor” soron 2.007.000,- Ft, és a 7.b.
melléklet „GESZ összevont felújítási kiadásai” soron 43.263,- Ft rendelkezésre áll.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  e  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást  a  2016.  évi  költségvetési  rendelet  következő  módosítása  során  vegye
figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2016. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának időpontja

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon
szakértő bizottság összehívásáról a szobor átvétele és értékbecslése érdekében.

Felelős:     -   a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

             -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
      a jogi és szervezési igazgató

 Határidő:         2016. november 15.

Dunaújváros, 2016. október 20.

               Izsák Máté s.k.                                                         Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
       elnöke

   Pintér Attila sk.                
     a pénzügyi bizottság elnöke  


