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Tisztelt Közgyűlés!
2015 tavaszán került sor a felújított Ady park átadására, amely Debrecen egyik leghangulatosabb
tere. A Csokonai Színház és az Ady Endre Gimnázium épülete melletti új sétányok méltó
környezetét jelentik a hely szellemiségének és harmonikusan illeszkednek a történelmileg kialakult
térstruktúrához.
Önkormányzatunk és az Ady Endre Gimnázium vezetése közösen javasolta, hogy az új tér
parkjában kapjon helyet egy Ady Endre szobor. Ady életében meghatározó szerepet játszott
Debrecen. Itt lett joghallgatóból újságíró és költő. Közel százötven írása jelent meg debreceni
újságokban, főként a Debrecen című lapban, a Debreceni Ellenőrben és a Debreceni Reggeli
Újságban.
A Győrfi Ádám fiatal szobrászművész által megformázni kívánt szobor - illeszkedve a tér és

környezete hangulatához, a színházhoz és a gimnáziumhoz egyaránt - életnagyságú, bronzból
készült padon ülő portrészobor lesz, andezit macskaköves burkolatú talapzattal.
A szobor felállításának teljes költsége 11 millió forint, amelynek finanszírozása több forrásból
történik. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban:
NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma felhívására olyan esztétikailag és tartalmában igényes
köztéri munka (szobor) létrehozására, amely Debrecen város kulturális értékeit gazdagítja. A sikeres
pályázatnak köszönhetően az NKA 4,9 millió forinttal támogatja az Ady szobor megvalósítását.
E mellett az Ady Endre Gimnázium alapítványa 1,3 millió forinttal járul hozzá a szobor
költségeihez. A hiányzó 4,8 millió forintot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016.
évi költségvetésének terhére fogja biztosítani.
A szobor átadásának tervezett időpontja 2016 tavasza.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 109. § (1) bekezdése értelmében a művészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A Törvény 109. § (2) bekezdése szerint
a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.
Önkormányzatunk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel a szakvélemény
elkészítésére. A szakvélemény - megtekinthető DMJV Polgármesteri Hivatalának Kulturális
Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. 1.em. 116.sz. iroda) – a szobor elhelyezését támogatja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az 1991.
évi XX. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. szakértői véleményére figyelemmel
1./ Ady Endre életnagyságú szobrát helyezi el a Debrecen, Ady tér területén, a 8498 hrsz-ú
ingatlanon. A szobor elkészítésével megbízza Győrfi Ádám szobrászművészt az általa benyújtott
terv szerint.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő alábbi szöveget:
„Ady Endre 1877-1919
Állította Debrecen Város Önkormányzata,
az Adyák Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
2016”
3./ A szobor elhelyezéséhez szükséges 4.800.000 Ft. összeget Debrecen Megyei Jogú Város 2016.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3. pontban foglaltakra tekintettel Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe 4.800.000 Ft-ot tervezzen be.
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a Győrfi Ádám szobrászművésszel kötendő megállapodás
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadását követően azonnal
Felelős: a megállapodás előkészítéséért a Kulturális Osztály vezetője
a megállapodás aláírásáért a polgármester
6./ Felkéri a Városépítési Osztály vezetőjét a műalkotás közterületi elhelyezéséhez szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadását követően azonnal
Felelős: Városépítési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 30.

Dr. Papp László
polgármester

