
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 17-én tartandó rendkívüli testületi ülésére
„képzőművészeti alkotások megvalósítása” tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

A városban levő művészeti értékek gyarapítása és a város turisztikai vonzerejének növelése
érekében 2019. évben is tervezzük közterületeinken képzőművészeti alkotások elhelyezését.

Dinnyésen egy 1,5-szeres méretű bronzból készült gólyapár szobrot szeretnénk elhelyezni,
melynek kivitelezésére, helyszínre szállítására és felállítására vonatkozó árajánlatot kértünk
be három vállalkozótól.

A felkérés nyomán az alábbi árajánlatok érkeztek be:
Kis Dániel szobrászművész: 4.550.000,- Ft
Ámmer Gergő szobrászművész: 4.850.000,- Ft
KONTUR PLASZTIKA Kft.: bruttó 4.000.000,- Ft.

Agárdon a 7. sz. főúttól a Gárdonyi Géza Emlékházig terjedő sétány és az út között
létesítendő Gárdonyi irodalmi sétányon 4 db 0,6 – 1 m3 térfogatú, mészkőből készült,
kavicsalakúra csiszolt műalkotást szeretnénk elhelyezni. A kövek felületének alkalmasnak
kell lennie arra, hogy a vasútállomástól gyalogosan érkező turisták azokon
megpihenhessenek. A kövek sétány felőli oldalára egy-egy Gárdonyi Géza idézet fog kerülni.
Az alkotások elkészítésére, szállítására, felállítására és az idézetek bevésésére vonatkozóan
árajánlatot kértünk be 3 vállalkozótól.

A megkeresett vállalkozók részéről az alábbi árajánlatok érkeztek be:
PRIME-ART Kft.: 3.750.000,- Ft + ÁFA
Szanyi Borbála szobrászművész: 3.550.000,- Ft
Kis Dániel szobrászművész: bruttó 2.600.000,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján hozzon döntést az egyes
képzőművészeti alkotásokat elkészítő vállalkozók kiválasztásáról, és fogadja el az alábbi
határozatokat:

1.) Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dinnyés városrészben felállítandó bronz
gólya szoborpár elkészítésével ………………………………vállalkozót bízza meg, bruttó
……………………Ft vállalkozási árért, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetés
beruházási kerete terhére biztosítja.

Felkéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére és Képviselő-testület elé
terjesztésére.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: 2019. május 30.
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2.) Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi irodalmi sétányon elhelyezésre
kerülő négy db mészkőből készült, csiszolt, idézetekkel ellátott műalkotás elkészítésével
………………………………vállalkozót bízza meg, bruttó ……………………Ft vállalkozási
árért, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetés beruházási kerete terhére biztosítja.

Felkéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére és Képviselő-testület elé
terjesztésére.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: 2019. május 30.

Gárdony, 2019. április 8.

Tóth István
polgármester

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző


