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Készült: a Képviselő-testület 2015. májusi ülésére 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális 
Bizottság 
Az előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető 
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 Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A közelmúltban ajánlattal keresett meg Bobály Attila szobrászművész, miszerint egy NKA Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat lehetőséget adhat Pásztón egy köztéri alkotás 
létrehozására. Ennek megvalósításában szívesen részt venne. 

Elképzelésünk szerint a Romkertben, Gaál István filmírónak emléket állítva, egyszersmind az egyéb 
látnivalókra is figyelemfelkeltően lehetne egy szobor-alkotást elhelyezni.  

A kiírás szerint az önkormányzat az általa választott témára kötelezően legalább 3 különböző 
művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázhat, 
szobronként/köztéri munkánként külön-külön, (legalább három) adatlap benyújtásával. 

Támogatott pályázat esetén a Kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból 
megvalósítandó egy köztéri munkát. 
Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a 

A 30 % önerőt az ajánlattevő művész szponzori támogatás bevonásával kívánja átvállalni. 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. június. 1.–2016. december 1. 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:  
• anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok), 
• kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása), 
• tiszteletdíj (bevont művészek és tervezők), 
• technikai költségek (pl. daru bérlése), 
• szállítási költség. 

 

Az alkotás költségvetése terv szinten: nettó 7 000 eft. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Romkert területén, Gaál István 
filmírónak emléket állító köztéri alkotás megvalósításával és ennek érdekében a Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt felhívásra pályázat benyújtásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos és szükséges feladatok 
elvégzésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő. 2015. június 15. 

  

Dömsödi Gábor 

polgármester 

Határozati javaslat törvényes! 

    

  Dr. Sándor Balázs 

 jegyző  
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