ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 15-ei – rendkívüli – ülésére
Tárgy: Kernstok-szobor állíttatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kernstok Károly Általános Iskola tanulói tavaly kezdeményezték a Képviselő-testület felé
egy köztéri Kernstok Károly felállításának elképzelését. Az előzetes egyeztetések alapján a
tisztelt Képviselő-testület szándéka, hogy ebben az esztendőben megvalósuljon a műalkotás
kihelyezése.
Az önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 109. §-ának (1) bekezdése szerint: „Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen
való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete
…
dönt,
és
gondoskodik
fenntartásáról
és
felújításáról.”
Szükséges döntést hozni a műalkotás létrehozásáról és helyének kijelöléséről. Felmerült,
hogy az iskola Felszabadulás téri épülete előtti terület fogadhatná be Kernstok alakját.
A helyszínt és a szobortervet lektoráltatni szükséges az MMI Képző- és Iparművészeti
Lektorátussal a fent említett törvény 109. §-ának (2) bekezdése szerint:„A döntéshez a
műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni...”
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet 1. sz. mellékletének V/ 14.
pontja szerint engedélyezési eljárásra nincs szükség, amennyiben a szobor és a
posztamens együttes magassága nem haladja meg a 3 métert.
A kivitelezés költségeire három művésztől kértünk ajánlatot: legkedvezőbb volt az Illyés
András budapesti szobrászművész által megjelölt összeg. Mivel a városban már két alkotása
áll (Pro Patria emlékmű, Szent István-szobor), kézenfekvő, hogy az új szobor elkészítésével
is őt bízza meg a Képviselő-testület. Több változatban készített tervet, melyek közül a
mellékelt, posztamens nélküli ülő alakra esett az előzetes „közvéleménykutatás” választása.
A képen látható viaszmodell arányai változhatnak, a Lektorátus zsűrijének véleménye is
módosíthatja a részleteket.
A szobor költsége 6.300 ezer forint + ÁFA, a lektorálás mintegy 150 ezer forintba kerül, így
mindösszesen 7.930 ezer forintra van szükség a kivitelezéshez.
A szobor környezetének rendezéséhez szükséges költségek – posztamens híján –
várhatóan nem jelentősek, az iskolafelújítás költségvetésébe beilleszthetőek.
A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására.
Nyergesújfalu, 2010. április 08.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Határozza el, hogy Kernstok Károly emlékére életnagyságú bronzszobrot állíttat a
művészről elnevezett általános iskola intézményi székhelye elé.
2. Bízza meg a műalkotás elkészítésével Illyés András szobrászművészt 6.300 ezer
forint+ÁFA összegért, egyben hatalmazza fel a polgármestert a szobor elkészítésére
vonatkozó szerződés megkötésére.
3. Biztosítson a szobor kivitelezésére és a Képzőművészeti Lektorátus műbírálatára
összesen 7.930 ezer forintot a képviselői alap terhére.

4. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester

