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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére
Tárgy:

Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának
jóváhagyására

Előterjesztő:

Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette:

Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság 2015. június 17-i ülésén
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-i
ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X
X

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztere alkotói pályázatot írt ki kulturális szempontból értékes
művek elkészítésére (pl. szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő, építőművészeti és
örökségvédelmi, zenei, képzőművészeti művek szerzői számára).
A pályázaton Pintér Attila szobrászművész Lázár Ervin tiszteletére állítandó szobortervével
pályázik „A Négyszögletű Kerek Erdő Mesélője” címmel. A megvalósítás helyszíne a 37325
helyrajzi számon található Kerekerdő Park.
Indoklás:
2016-ban töltené be 80. életévét Lázár Ervin író, a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő
és meghatározó alakja. Lázár Ervin Budapest IX. kerületében lakott, ahol már életében a
kerület díszpolgárává avatták, a Kerekerdő Parkot egyik közkedvelt meséjéről nevezték el. Ez
indokolja, hogy ezt a területet válasszuk a szobor helyszínéül.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a szobor felállításához való hozzájárulásról dönteni
szíveskedjen. A műalkotás felállításának előfeltétele, hogy az alkotó az Emberi Erőforrások
Minisztere által támogatásban részesüljön.
Budapest, 2015. június 10.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Melléklet: látványterv és helyszínrajz

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
a) sikeres pályázat esetén hozzájárul Lázár Ervin szobrának az …/2015. számú
előterjesztés mellékletében bemutatott látványterv és helyszínrajz alapján az
Önkormányzat tulajdonában lévő 37325 helyrajzi számú ingatlanon történő
felállításához,
b) a műszaki átadás-átvétel napját követően vállalja a műalkotás fenntartását,
karbantartását,
c) felkéri a Polgármestert, hogy – nyertes pályázat esetén - gondoskodjon a szobor
felállításával és fenntartásával kapcsolatos intézkedések megtételéről.
Határidő: a pályázat elbírálásától számított 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

