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Egyebek

Előterjesztés
Balatongyörök Önkormányzatának
„Balatongyörök kulturális értékeinek fejlesztése”
című pályázatáról
A Balaton Fejlesztési Tanács 26/2019. (09.27.) számú határozatával 8.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette Balatongyörök Önkormányzatának P-TF-23/2019 számú,
„Balatongyörök kulturális értékeinek fejlesztése” című pályázatát.
A pályázat keretében a település több pontján, a településhez kötődő neves személyiségek
(Bertha Bulcsu író, Széchenyi Zsigmond vadász, utazó és író) tiszteletére új emlékhelyeket
hoznak létre szobrok állításával, zöldfelületi fejlesztéssel, továbbá a meglévő Kossuth Lajos
szobor környezetét újítják meg.
A Balaton Fejlesztési Tanács a Kedvezményezett részére – egyebek mellett - az alábbi
megvalósításra vonatkozó feltételt határozta meg:
„A köztéri alkotások magas minőségű szintjének biztosítása érdekében a tervezett
szobrok vonatkozásában a MANK (Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft.) szakmai zsűrijének véleményét kérjék ki az alkotás elkészítésének folyamatában.”
Balatongyörök polgármestere 2020. május 7-én kelt levelében kérte, hogy a BFT tekintsen el a
Bertha Bulcsu és a Széchenyi Zsigmond szobrok MANK általi zsűrizésétől annak érdekében,
hogy a művészek a szerződésükben vállalt határidőre el tudják készíteni a végleges szobrokat,
illetve az Önkormányzat be tudja fejezni a projektet a támogatási szerződés szerinti határidőre,
2020. október 1-re.
Kérelmét a polgármester az alábbiakkal indokolta:
Az Önkormányzat megküldte a készülő szobrok terveit a MANK-nak, ahonnét kritika, kifogás
nem érkezett sem az Önkormányzathoz, sem a két művész (Orr Lajos, Szabó Tamás) részére.
Ezután az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett a MANK-kal, de a zsűrizésre illetékes
szervezet a járványügyi helyzetre való hivatkozással nem vállalta a helyszíni zsűrizést. Ezen
kívül a szobrok alkotói sem tudnák fogadni a zsűrit, mivel mindkét művész a járvány
szempontjából fokozottan védendő korosztályba tartozik.
A MANK felajánlotta az utólagos zsűrizés lehetőségét, azonban az Önkormányzat úgy gondolja,
hogy elkészült és felállított szobrok esetén ennek nincs túl sok értelme.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete azt javasolja a BFT-nek, hogy a járványhelyzet
bizonytalansága miatt adjon helyt Balatongyörök Önkormányzata kérelmének és tekintsen el a
MANK teljes zsűrizési folyamatának megvalósításától. Javaslatunkat azzal tudjuk indokolni,
hogy a Kedvezményezett megkísérelte a BFT által szabott feltétel teljesítését, de rajta kívülálló
ok miatt nem tudta azt befejezni. A szoborterveket a zsűri megkapta, a MANK részéről kifogás
nem érkezett, a személyes zsűrizésnek pedig a járvány miatt, előre nem látható ideig objektív
akadálya van. A két szobrászművész, Orr Lajos és Szabó Tamás eddigi alkotói érdemeire,
elismeréseire való tekintettel vélelmezhető a létrejövő alkotások magas művészi színvonala.
Siófok, 2020. május 07.
Balatoni Integrációs Kft.
1

Határozati javaslat:
…./2020 (05.15.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács Balatongyörök Önkormányzatának P-TF-23/2019 számú,
„Balatongyörök kulturális értékeinek fejlesztése” című pályázatáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Tanács Balatongyörök Önkormányzatának kérelmére, a koronavírus járvány miatti
bizonytalan időtartamú korlátozások okán eltekint a 26/2019. (09.27.) számú BFT-határozatban
szereplő feltétel megvalósításától, azaz a pályázat keretében készülő Bertha Bulcsu és
Széchenyi Zsigmond szobrok MANK (Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.)
általi zsűrizéstől.
A 26/2019. (09.27.) számú BFT-határozatban írt többi, megvalósításra vonatkozó feltétel
továbbra is érvényben marad.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2020. június 15.

