10. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/715-14/2016.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. október 28-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Gyarmati Tamás - városi főépítész
Hársfalvi József - Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető

Megtárgyalja:

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

Marton Lászlóné
Orbán Tibor, Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Benács Lajos, Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata a korábban kiírt intermodális pályázat keretében
megterveztette az autóbusz-állomás és környezete, valamint a vasútállomás és környezete új
forgalmi rendjét. Az új forgalmi rend kialakítása a pályázati kiírásnak megfelelően arra
irányult, hogy a kötöttpályás közlekedés – vasúti közlekedés – és az autóbusz közlekedés
autóbuszok várakozásra is alkalmas megállóhelye egymás közvetlen szomszédságában
legyen.
A városközponti autóbusz megállóhelyek kialakítása céljából, valamint a biztonságos
közlekedési rend fenntartása miatt olyan forgalmi csomópontot terveztettünk, amely a
jelenlegi buszállomás környezetében egyszerre hét autóbusz megállóhelyét biztosítja, az
autóbuszok várakozási helyét pedig a vasútállomás mellett jelölik ki.
A forgalomszabályozás tervezett műszaki megoldása miatt R. Kiss Lenke Metamorfózis című
műalkotását át kell helyezni. A szobor az 1980-as években került itt elhelyezésre. Az alkotó
elhunyt, egyenesági örököst nem sikerült felkutatni, egyéb jogosultat nem ismerünk, így az
áthelyezéssel kapcsolatban véleményt, hozzájárulást kérni nem tudtunk.
A műalkotás új helye lehet a Kazinczy tér bazaltkő oszlopokkal körülvett tere, de a helyszín
végleges eldöntése társadalmi egyeztetés után történik. Az áthelyezést a pályázathoz
kapcsolódó beruházás megkezdése előtt, várhatóan 2017. tavaszán kívánjuk megvalósítani.
A volt Bauxit Irodaházat is érintő városrehabilitációs projekt keretében a Bauxit Irodaház
homlokzata jelentősen megváltozott, az átalakítás előtti épületre csak tömegében emlékeztet.
A megváltozott környezet indokolttá tette Marton László Figurális Rácskompozíció című
alkotásának áthelyezését. A kompozíció új helye a főbejárati lépcső déli oldala helyett az
északi oldalon lesz, egyéb változtatás nem történik.
Az áthelyezésről készült főépítészi véleményt az előterjesztéshez mellékeljük, melyben a
főépítész részletesen ismerteti a változtatás okát.

Az áthelyezés kivitelezésére árajánlatot kértünk. Az ajánlat szerint az áthelyezés a szükséges
bontásokkal, az áthelyezés utáni tereprendezéssel bruttó 2.160.133,- Ft.
A bekerülési költség 50%-ának kifizetésére az Irodaházban működő vendéglátó egység
bérlője nyilatkozatot tett.
A helyszínváltoztatások szakmai jóváhagyása érdekében megkértük a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleményét, ezt a támogató szakvéleményt is
mellékeljük.
Megkerestük Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd urat azért, hogy adjon jogi útmutatást arra, hogy
milyen feltételeknek kell megfelelnünk a két műalkotás áthelyezése esetében. Véleményben
ügyvéd úr leírta, hogy a szerzői jog örököseinek nincs az áthelyezés ellen fellebbezési
lehetősége. Javasolta, hogy célszerű a szerzői jog jelenlegi jogosultjait a képviselő-testületi
ülésre meghívni, ott ők is elmondhatják álláspontjukat, amit a képviselő-testület értékel és
figyelembe vehet.
Ügyvéd úr javaslatát elfogadva az érintetteket a testületi ülésre meghívtuk.
Ügyvéd úr véleményét csatoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete R.
Kiss
Lenke
Metamorfózis
című
alkotásának
áthelyezésével egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a társadalmi egyeztetést
indítsa meg.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Marton László Figurális Rácskompozíció című
alkotásának áthelyezésével egyetért.
Az áthelyezéssel kapcsolatos költséget a Tapolca város
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék
jogcíme terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2016. október 12.
Dobó Zoltán
polgármester

