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Tisztelt Közgyűlés!

A tárgyban az 1. fordulóban javaslatot tettem arra, az Életfa szoborkompozíció egészüljön ki a
hatvannégy vármegye címerével az eredeti terveknek megfelelően. A közgyűlés azon felvetés
okán határozott akkor az 1. fordulós tárgyalásról, mert nem volt tisztázva, a javaslatom megvalósulása esetén miként illeszkedik az emlékmű kiegészítése a Fő tér folyamatban lévő rekonstrukciójához, az Életfa támfala a rekonstrukcióban milyen szerepet kap. Mások által kérdésként felmerült az Életfa esetleges más elhelyezése is a támfalon.
A kérdések tisztázására a Fő tér tervezői ill. a szobrászművész úr közvetlenül is konzultációt
tartottak. Ezt követően Tóth Ferenc főépítész úr szervezésében, Virág Jenő úr részvételével a
tervezők és a szobrászművész helyszíni szemlét is tartottak, melyek alapján az alábbi megállapítások tehetők: (a megbeszélésnek magam részvevője voltam)
•
•
•
•
•
•

A szoborkompozíció helyét nem szabad megváltoztatni.
A Fő tér terveinek tervezési határa a támfal belső széle. A tervek a támfal kérdésével
nem foglakoznak azon túl, hogy annak létét megmaradónak tekintik, ill. fogadják el.
A támfal fennmaradását a tervezők szükségesnek tartják a tér lehatárolása miatt.
A címerek elhelyezése a meglévő tervet nem zavarja, ahhoz illeszthető.
A címerek elhelyezése a nagy betonfelületet megbontja, így kedvező esztétikai megoldás adódik.
A támfalon helyenként meglévő (nem jelentős) hibák kijavítása szükséges. A hibák kijavítása a címerektől függetlenül szükséges.

A címerek elhelyezésének módjáról és várható költségeiről Péterfy László szobrászművész a
mellékelt levélben tett a megoldási módjára javaslatot és árajánlatot. Eszerint a megvalósítás
5-5.2 millió forint költséget jelentene.
A fentiek alapján javaslom, hogy a címerek az eredeti tervnek megfelelően egészítsék ki az
Életfa szoborkompozíciót. Javaslom, hogy a címerek az 1914 évi állapotot rögzítsék. Javaslom továbbá, hogy az országcímer a „két angyallal középcímer” legyen. Teszem ezt azon okból, mert így a szoborkompozíció egy történelmi állapotot rögzít és nem sérthet senkit.
Javaslom továbbá, hogy a kivitelezés történjék meg a Fő tér kialakításával egyidőben vagy azt
követően, de legkésőbb 2011 augusztus 20-áig. Javaslom továbbá azt is, hogy a Tisztelt Közgyűlés határozzon a megvalósítás megrendeléséről a jövő évi költségvetés terhére.
Tatabánya, 2010. augusztus 17.

Határozati javaslat:
1. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése az Életfa szoborkompozíciónak a hatvannégy
vármegye címerével és az „országcímerrel két angyallal” történő kiegészítésével egyetért.
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2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Péterfy László szobrászművészt megbízza a
címerek elkészítésével legkésőbb 2011. augusztusi határidővel.
3. A címerek kivitelezésének fedezetét a 2011. évi költségvetésben 5.5 millió forint keretöszszeggel beépíti. A megrendelésről határidőben intézkedik.
Határidő:
1. Szerződéskötésre a 2. és 3. pont szerint 2010. szeptember 20.
2. Kivitelezés: 2011. augusztus 20.
Felelős: Schmidt Csaba ügyvezető alpolgármester
Dr. Bene Magdolna címzetes főjegyző
Tóth Ferenc városi főépítész

Tatabánya, 2010. április 12.

Ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő,
Független Tatabányai Védegylet

