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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a köztéri szobor, műalkotás
állítása. Az alábbi ügyben szükséges a T. Képviselő-testület döntése:
Matiszlovics Tibor a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási
igazgatója levélben kereste meg az Önkormányzatot, melyben arról adott tájékoztatást, hogy
szobor készül a Nemzeti Színház alapító-igazgatójának, Schwajda Györgynek emlékére,
melyet a Nemzeti Színház szoborparkjában kerülne elhelyezésre a Melocco-kapu közelében.
A szobor állítására kijelölt terület a Bajor Gizi park, hrsz: 38017/50, mely az Önkormányzat
tulajdonában van. A helyszín kijelölése a szobrot készítő Varga Imre művész úr és Melocco
Miklós művész úr beleegyezésével történt, hiszen a szoborpark narratívájával és Schwajda
György szellemével is ez a helyszín lenne alkalmas az elhelyezésre. (A helyszínrajz az
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.)
Az alkotás 5/4-es egészalakos bronz szobor, melynek felavatását április 29-re tervezik. (A
szobortervről készült fotók és a szakvélemény az előterjesztés 2-3. számú mellékletét képezik.)
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján a szobor felállítását támogatni
szíveskedjen.
Budapest, 2015. április 16.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért a Schwajda György szobrának a Nemzeti Színház szoborparkjában, az
…./2015. számú előterjesztés 1. számú mellékletében megjelölt helyen történő
felállításához;
2. felkéri a polgármestert hogy az 1. pontban meghatározott műalkotás felállítása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. április 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Mellékletek: 1. sz. helyszínrajz
2. sz. szakvélemény a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-től
3. sz. fotók az 5/4-es léptékű gipszmodellről

