
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. január 17.

Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére

El  őadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Gyenes Józsefné, óvodavezető
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 01.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 01.15.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda székhelye szeptember 1-jétől a Lilla köz
2-ben van.  Szeretnék Palotás József  Gyermekek c.  szobrát  is  az új  székhelyre áttelepíteni.  A
764/2018.  (IX.13.)  PM.  határozat  alapján szakvéleményt  rendeltünk a Magyar  Alkotóművészeti
Közhasznú Nkft-től. A szakvélemény megérkezett, támogatja a mű új helyen való felállítását.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1234-2/2019
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019. január 09. Ellenőrzés dátuma: 2019. január 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

Javaslat Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A hatályos  jogszabályok  szerint  köztéri  és  önkormányzati  tulajdonú  épületben  lévő  műalkotás
áthelyezéséről a közgyűlés dönt. Az 1991. évi XX. törvény 109.§-a értelmében ugyanis:

109.  §  (1)  Művészeti  alkotás  közterületen,  valamint  önkormányzati  tulajdonú  épületen  való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete,   ...
dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

 A Dunaújvárosi Óvoda székhelye a Közgyűlés döntésének értelmében szeptember 1-jétől a Pajtás
u. 2. helyett a Lilla köz 1. szám alatt van. Szeretnék Palotás József Gyermekek c. szobrát is az új
székhelyre áttelepíteni. (Az óvodavezető levele az 1. számú melléklet) A művet eredetileg 1984-
ben állították fel az óvoda udvarán, 2009-ben rongálások miatt bekerült az épületbe, az I. emeletre.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a  764/2018. (IX.13.) PM. határozatával döntött
arról,  hogy  megrendeli  a  szobor  áthelyezéséről  a  szakvéleményt  a  Magyar  Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft-től (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) az árajánlat alapján 101.450,-
Ft+áfa értékben. (2. számú melléklet)

Palotás  József  hozzájárult  a  mű  áthelyezéséhez,  a  szobortartó  posztamens  a  2009-es
áthelyezéskor az ő tervei alapján készült, az -  falhoz rögzítéssel - átkerül az új helyre.

A szakértők  december  17-én  felkeresték  a  szobor  jelenlegi  és  tervezett  helyszínét.  A csatolt
jegyzőkönyv szerinti részletes javaslatot tettek a szobor biztonságos felállítására. (A szakvélemény
a 3. számú melléklet) Az új helyszínen egy radiátor zavarná a látványt, ezért annak áthelyezése is
szükséges,  erre a fűtési  időszak után kerülhet sor.  A szobor átszállítását,  felállítását  az óvoda
szervezi meg, és saját erőből oldja meg.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi  bizottság a január  15-ei  rendkívüli  ülésén,  a közgyűlési  előterjesztések postázása után
tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (I.17.) határozata

Palotás József Gyermekek című szobrának áthelyezéséről

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy dönt,  hogy Palotás József  Gyermekek című
szobrát a Dunaújvárosi Óvoda Pajtás u. 2. udvaráról az intézmény I. emeleti folyosójáról az Óvoda
Lilla köz 1. alatti épületébe kell áthelyezni, a  Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
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előterjesztéshez csatolt szakvéleményében leírtak szerint.

Felelős: - a határozat közléséért:

     a polgármester

  -  a határozat közlésében való közreműködésért:

     a humán szolgáltatási osztály vezetője

     a határozat végrehajtásáért: a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. január 31.

      - a határozat végrehajtására: 2019. május 31.

Dunaújváros, 2019. január 17.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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