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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére 

A Galambot reptető női szobor elhelyezésének meghatározására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Abony Város Önkormányzata és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. között vállalkozási szerződés 

jött létre 2012. április 23-án a KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony 

Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, 

közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt 

kiviteli munkálatainak ellátására. 

A kivitelező költségvetésében szerepel a Közösségi Ház előtti térfelület munkarész esetében: 

- a szobor és szobor talpazat bontása,  

- szobor elszállítása, elhelyezése 3 km távolságon belülre, 

- a szétbontott talpazat elszállítása, elhelyezése 3 km távolságon belülre. 

A szobrot 1974-ben állították, Galambot reptető nő címmel, a szobor Mikus Sándor alkotása.  

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 

tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklete alapján, mely az építésügyi 

hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek táblázat alapján engedély és 

bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység, ha a szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal 

építése, elhelyezése, ha annak talpazatával együttmért magassága a talpazatának magassága 3 m-nél 

nem nagyobb. A rendelet értelmében építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, ha  

- műemlék építmény esetén, ha művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, 

szerkezetek elhelyezésére méretre való tekintet nélkül. 

- műemléki területen lévő telken meglévő nem védett építmény esetén, ha művészeti ábrázolást 

tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezésére méretre való tekintet nélkül. 

 

A Hivatal munkatársai felvették a kapcsolatot a Hungart Egyesülettel a jogutód megkeresése céljából. 

Tájékoztatva lett a hivatal, hogy a kapott tájékoztatás szerint a jogutód 100%-ban Csontos Lászlóné 

(a szobrász lánya), akinek a hozzájárulását kell kérni a szobor áthelyezésével kapcsolatban. 

Telefonon illetve levél útján is megkeresésére került a hölgy, az örökös nem zárkózott el a szobor 

áthelyezésétől (Nyilatkozata az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi).  

 

A fentiek figyelembevételével szükséges a szobor elszállításának leendő helyét meghatározni. 

Javaslom a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet mögötti 2071 hrsz.-ú zöldterület(a helyszínrajz az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képezi) kijelölését a szobor helyéül. Szedmer Szilvia a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal munka társának telefonos tájékoztatása alapján a műemléki területen való 
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elhelyezéshez engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, ezért a nem műemléki területeket kell 

előtérbe helyezni, így a hosszadalmas engedélyeztetési eljárás megspórolható (az idő szűke miatt, 

mivel az Abokom Nonprofit Kft. 2012. június 15.-e után elkezdi bontani a Zeneiskolát). 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat  

A Galambot reptető női szobor elhelyezésének meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Galambot reptető női szobor helyéül az 

Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan területét („Kis foci pálya”) jelöli ki. 

 

 

Határidő:  2012. június 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr.Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Bihari János Zeneiskola és AMI 

 

Abony, 2012. május 18. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

        polgármester 
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