
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.)  Palotás József Gyer-
mekek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására

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
Palotás József, szobrászművész, Pécs

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2019. 03.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 03.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés januárban döntött Palotás József Gyermekek című
szobrának a Dunaújvárosi Óvoda új, Lilla köz 1. szám alatti központjába való áthelyezéséről. A
döntést követően Palotás József szobrászművész a korábbi beleegyező nyilatkozatát visszavonta.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1234-13/2019
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. március 08. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 08.
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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás József Gyermekek cí-
mű szobrának áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására

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.

 A Dunaújvárosi Óvoda székhelye a Közgyűlés döntésének értelmében szeptember 1-jétől a Pajtás
u. 2. helyett a Lilla köz 1. szám alá költözött. Gyenes Józsefné óvodavezető kérelmezte, hogy
Palotás  József,  Munkácsy-díjas  szobrászművész Gyermekek című szobrát  is  átvihessék az  új
központba. (A mű eredetileg az óvoda udvarán volt, majd rongálás miatt került az I. emeletre.)

Palotás József hozzájárult a mű áthelyezéséhez. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  18/2019.  (I.17.)  határozatával  engedélyezte  a
szobor áthelyezését. (1. számú melléklet)

A  közgyűlési  döntést  követően  Palotás  József  levelet  írt  Polgármester  Úrnak,  amelyben
visszavonta az engedélyét. Indoklása szerint azt hitte, hogy maga az óvoda költözik, (ahova annak
idején a gyermekei jártak, és akikről a szobrot mintázta). (2. számú melléklet)

A szerzői jogról  szóló 1999.  évi  LXXVI.  törvény értelmében az alkotó úgynevezett  személyhez
fűződő joga a művével kapcsolatos rendelkezés.

A  Dunaújvárosi  Óvoda  korábbi,  nyugalmazott  vezetője  Hubacsekné  Nagy  Emília  is  kérte
Polgármester Urat a döntés visszavonására.  (3. számú melléklet)

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a március 12-ei ülésén tárgyalta,
és 6 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság is március 12-én tárgyalta az előterjesztést, és közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III.21.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2019. (I.17.) Palotás József Gyerme-
kek című szobrának áthelyezéséről szóló határozatának visszavonására
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Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy dönt,  hogy Palotás József  Gyermekek című
szobrának áthelyezéséről szóló 18/2019. (I.17.) határozatát visszavonja.

Felelős: - a határozat közléséért:

     a polgármester

  -  a határozat közlésében való közreműködésért:

     a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:  2019. április 2.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Izsák Máté
az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sportbizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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