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ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére,
„ A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívása” elnevezésű pályázaton való
részvételről.

Tisztelt Képviselő-testület!
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap
Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati felhívására.
A pályázat célja:
Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport,
térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét
erősítik. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan
kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az
irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is
reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán
változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.
Célunk, hogy Hegyesi Jánosról emlékének méltó megőrzése céljából, bronzból készített
mellszobrot állítsunk.
Hegyesi János bronz mellszobrát 1999-ben állították fel Vésztő – Mágoron, a Népi Írók
Szoborparkjában. Az alkotást Mihály Gábor készítette.
2004. január 01-től Hegyesi János nevét viseli Füzesgyarmaton a Városi Könyvtár.
2011. október 23-ától Füzesgyarmaton egy utcát is elneveztek a helyi költőről: – Hegyesi
János utca.
A szobor felállításának tervezett helyszíne: Füzesgyarmat, Szabadság tér 1578-as helyrajzi
számú terület
A szobrot elkészítő művész: Győrfi Lajos, szobrászművész
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A megvalósítás tervezett ideje: 2013. szeptember 20 – 2014. július 30.
Tervezett költségvetés:
Teljes költség:

7 142 857 Ft

Igényelt támogatás összege (70%):
Saját forrás összege (30%):

5 000 000 Ft
2 142 857 Ft

A megvalósítás során előleg igényelhető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
A benyújtás módja: elektronikus
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szíveskedjenek támogatni:
• a pályázat benyújtását;
• a 2014 évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek a saját forrás összegét
(30%), mely 2 142 857 Ft
• nyilatkozzanak arról, hogy a felállítandó mű jogtiszta tulajdonú telken valósul meg és
a tulajdonos garantálja a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását,
fenntartását, ápolását.

Határozati javaslat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vizuális
Művészetek Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívásra.
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára nézve
elismeri és betartja. A projekthez szükséges önerőt (2.142.857;- Ft) a 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő:

értelem szerint

Felelős:
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Füzesgyarmat, 2013. szeptember 12.
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