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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár megkereste Kligl Sándor szobrászt (Munkácsy 

Mihály díjas, érdemes és kiváló művész) az általa készített Beszédes József szobor kompozíció 

felülvizsgálata ügyében, mivel szemmel látható korróziós és rongálás nyomok találhatók a művön. 

Kligl Sándor helyszíni szemlén megvizsgálta a műalkotást és a mellékelt szakvéleményt küldte 

meg. A szobrok állapotát balesetveszélyesnek ítélte meg. 

A szobrok várható javítási költsége nettó 2.800 000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.556 000.-Ft, mely nem 

tartalmazza a talapzat átalakítási költségét. 

A Szobrász Úr a talapzat tervét térítés mentesen biztosítja az Önkormányzat részére, mely alapján 

helyi kőfaragó mestertől tudunk árajánlatot bekérni. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a város 2022. évi 

költségvetésének általános tartalék keret terhére biztosítsa a szükséges pénzügyi fedezetet. 

 

Dunaföldvár, 2022. május 12. 

 

Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a város 2022. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosít nettó 2.800 000.- Ft 

+ Áfa, azaz bruttó 3.556 000.- Ft-ot a 7020, Dunaföldvár, Béke téren álló Beszédes József 

szobor kompozíció felújítására. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

2. pénzügyi – és adó irodavezető 

3. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 



Igen tisztelt Fafkáné Simon Ildikó! 

 

Mégegyszer köszönöm, hogy megkerestek a “Beszédes J.” 

szobrommal kapcsolatban és hogy árajánlatot kérnek a fontos 

javítások elvégzésére valamint az eredeti tervek szerinti talapzat 

elkészítésére. 

A helyszínen tapasztalhattam, hogy bizony a szobor kompozíció 

igen rossz állapotban van. 1989.-ben állították föl a szobrot. 

A jelenlegi állapotában elengedhetetlenül szükségessé vált, fizikai és esztétikai 

rendbehozatala. 

Fontosnak tartom felhívni a figyelmüket, hogy az erős korrodálódás és a korábbi nem 

szakszerű javítások, valamint rongálások után baleset veszélyes állapotba kerültek a 

kompozíció kiegészítő elemei. A földmérő állványzata és a mérőléc is! 

Ezeket haladéktalanul szükséges kijavítani nehogy rádőljön valakire 

aki nem csupán nézni óhajtja a figurákat! 

 

 Az árajánlatom a következőket tartalmazza; 

 

A bronz állványt és a bronz mérő lécet le kell szerelni és a  műhelyembe szállítani, hogy 

megfelelő mintázás és forma készítés után újra bronzba lehessen önten. Ezután egy stabil 

és és erős esztétikailag is megfelelő új öntvény készül el. 

A kiegészítő elemek visszaszállítása és tartós rögzítése. 

A helyszínen  kell “ Beszédes József” és a figuráns bronz alakjának az alapos és szakszerű 

tisztítása és tartós felület kezelése,hogy évekig megőrizze és megvédje esztétikus 

megjelenését. 

A helyszínen áram vételi lehetőségre van mód kérdezném tisztelettel. 

A várható árajánlatom: 2.8 milló Ft + ÁFA 

Ezt természetesen részletes bontásban is el tudom küldeni. 

 

Az eredeti talapzat kialakítására az Önönk által javasolt kőfaragó mesterrel kell egyeztetnem 

a várható kölségeket tőle kell megkérdezni mert ő lenne a kivitelező én a tervet adom át 

térítés nélkül! 

Nagy tisztelettel kérem, hogy a haladéktalanul szükséges munkát szíveskedjenek 

megrendelni, hogy a veszélyt elkerüljék. 

 

Tisztelettel várom mielőbbi válaszukat. 

 

Nagyrabecsüléssel üdvözlöm Önöket! 

 

Kligl Sándor szobrász 

Munkácsy M. díjas, érdemes és kíváló művész 

 


