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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról, Dr.
Egyed Béla tiszteletére emlékkő felállításáról, Kinizsi laktanyából a
Dobó lakótelepre két darab katonai portré áthelyezéséről

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Hársfalvi József szakmai tanácsadó
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívott:

Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke
Orbán Tibor, Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért
Közalapítvány elnöke
Makra Károly és Varga Károlyné, Tanúhelyek Egyesülete

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendelet
elfogadásakor a pénzügyi fedezet biztosításával döntött Marton László Kossuth-díjas
szobrászművész által készített, Wass Albert író - költőt ábrázoló bronz mellszobor
felállításáról. Javasoljuk, hogy az önkormányzat a mellszobrot a mellékelt fotón és
térképen bemutatott helyszínre a Wass Albert évre tekintettel még ebben az évben
állíttassa fel. A terv szerint a mellszobor egy zöldfelülettel határolt, sötét térkő
burkolaton álló fehér mészkő posztamensre kerül. A mellszobrot a térkőbe
süllyesztet két darab reflektor világítja meg. A szobor hátterét négy darab oszlopos
tuja alkotja, ezek választják el a könyvtár épületétől. A szobor környezetét a Batsányi
utca burkolatáig terjedő sötét színű térkővel burkolt kis tér alkotja, melyet gömbtuják
illetve a könyvtár és a Balaton Elektronika Kft. lépcsőfeljárója zár le. A posztamenssel
és a téralakítással kapcsolatos munkálatokat Latorczai Csaba, a művész ilyen jellegű
munkákban kizárólagosan közreműködő munkatársa végzi el. A portré felállítása a
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet szerint építési engedély nélkül végezhető. A
Képzőművészeti Lektorátus az előzőekben ismertetett elképzeléssel egyetért, a
helyszínt 2008. november 24-én tekinti meg. (1. számú melléklet)
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A Tanúhegyek Egyesülete ez év tavaszán Dr. Egyed Béla főorvos emlékére a kórház
Semmelweis utcai gyalogos bejárata mellett emlékfát ültetett. Az egyesület az
emlékfát szeretné bazaltkőből készült szegélykővel körbevenni, és egy cca. 30 cm x
40 cm-es bazaltkőre réztáblát elhelyezni a következő felirattal: „Dr. Egyed Béla
emlékére állíttatta a Tanúhegyek Egyesülete”. Az emlékkő felállítása a 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet szerint építési engedély nélkül végezhető. Nem kell a
Képzőművészeti Lektorátus hozzájárulása sem, de a Képviselő-testület támogató
döntése szükséges. (2. számú melléklet)
Szatmári Jánosné képviselő Asszony kezdeményezte, hogy a Kinizsi laktanyában a
honvédség által egy-egy terméskő posztamensre felállított lövész és harckocsizó
katona portréját a laktanyából helyezzük át a melléklet helyszínrajzon és fotón
bemutatott Viszló utca melletti térre. A portré felállítása a 37/2007. (XII.13.) ÖTM
rendelet szerint építési engedély nélkül végezhető. Nem kell a Képzőművészeti
Lektorátus hozzájárulása sem, de a Képviselő-testület támogató döntése szükséges.
(3. számú melléklet)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatokat a fentiek szerint elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul Marton László művész Úr
Wass Albert íróról készült bronz mellszobra a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum előtti
közterületen a határozat 1. számú melléklete
szerinti elhelyezéséhez.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul a kórház területén Dr. Egyed
Béla főorvos tiszteletére állított 30 cm x 40 cm-es
emlékkő elhelyezéséhez a határozat 2. számú
melléklete szerint.
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Határidő: 2008. december 31.
Felelős: polgármester

III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul a Viszló utca melletti
közterületen lövész és harckocsizó katona
portréjának elhelyezéséhez a határozat 3. számú
melléklete szerint.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. november 12.

Ács János
polgármester
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